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øâèäêî. Â ê³íö³ ëþòîãî â³äáóâñÿ â³çèò
Ïðåçèäåíòà Â³êòîðà Þùåíêî äî
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З
вертаючись у кінці січня до
Європейського Парламенту,
Президент Європейської Ко

місії Жозе Мануель Баррозу

представив своє бачення стра

тегічних завдань Європейського
Союзу на період до 2010 р. Головна
мета цих завдань полягає у забез

печенні процвітання, солідарності
та безпеки усіх європейців. Вперше
Європейська Комісія пропонує
спільну програму стратегічних ці

лей у партнерстві з Європейським
Парламентом. Комісія вважає, що
важливо аби європейські інституції
мали спільні пріоритети та з само

го початку співпрацювали у на

прямку виконання основних за

вдань Союзу. Комісія також прий

няла робочу програму на 2005 рік,
що включає перший пакет конкрет

них ініціатив для реалізації Стра

тегічних завдань. 

Президент Баррозу сказав: "Ми
повинні вивільнити величезний
невикористаний потенціал Європи.
Ми маємо чітко встановлювати
пріоритети, які б відповідали очі

куванням громадян щодо Європи
на період до 2010 р. Я вважаю, що
нам потрібно розпочати такий же
рішучий процес трансформації, як
створення спільного ринку у
1985 р., запровадження спільної

валюти чи безпрецедентне розши

рення Європейського Союзу до 25
держав
членів. Це вимагатиме
справжнього лідерства як від
європейських інституцій, так і від
урядів. Ми маємо започаткувати
період європейського відновлен

ня. Я вважаю, що виклики, які сто

ять перед нами, є настільки широ

кими та складними, що ми може

мо з ними справитися лише у
партнерстві. На мою думку, ми по

винні побудувати динамічне парт

нерство задля європейського від

новлення: Партнерство заради про�
цвітання, солідарності та безпеки на
нашому континенті." 

Процвітання: Комісія прагне
знову поставити Європу на шлях
довготривалого процвітання. Голо

вним пріоритетом сьогодні є від

новлення самодостатнього дина

мічного росту та забезпечення ро

бочих місць у Європі у відповідно

сті до Лісабонської стратегії. Про

тягом останнього часу ріст і про

дуктивність Європи не відповідали

показникам її основних економіч

них партнерів. Ключові елементи
цієї програми включатимуть: 

Створення сприятливого
підприємницького середовища шля

хом забезпечення можливості про

ведення підприємствами їхньої
діяльності у стабільних макроеко

номічних умовах та у дійсно за

гальноєвропейському режимі з
рівними правами започаткування
бізнесу, спільним підходом до кор

поративного управління та інтелек

туальної власності, справедливими
правилами корпоративного опо

даткування та сприятливими для
торгівлі митними системами. 

Інвестування заради про�
цвітання: ЄС зобов'язався інвесту

вати 3% ВВП у науково
технічну
сферу та значно підвищити інвес

тиції у сферу вищої освіти — це
має ключове значення для процві

тання економіки знання. Нові полі

тичні курси повинні усунути пере

шкоди у сфері транспорту, телеко

мунікації та енергетичних систем. 

"Потрібно вивільнити величезний
невикористаний потенціал Європи", —
сказав Президент Баррозу, представляючи
стратегічні цілі Європейської Комісії
на наступні п'ять років 
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Використання змін: залу

чення більшої кількості людей до
ринку праці, заохочення створення
робочих місць і перехід до більшої
кількості робочих місць вищої
якості. 

Солідарність: завдання полягає
у підтримці та посиленні вибору
Європи на користь солідарності та
соціальної справедливості, зміцнен�
ня єдності розширеної Європи та за�
хисту довкілля. Ключові елементи
програми включають використан

ня політичних курсів, спрямованих
на підтримку єднання і сприяння
конкурентоспроможності та росту,
а також зменшення при цьому еко

номічної нерівності. Солідарність
повинна перейти до майбутніх по�
колінь через постійне лідерство ЄС у
питаннях захисту довкілля, включа�
ючи питання зміни клімату та
раціонального управління природ�
ними ресурсами. Захист фундамен�
тальних прав і боротьба проти дис

кримінації повинні бути поставлені
в авангард діяльності ЄС з новими
ініціативами щодо боротьби з дис

кримінацією та заснуванням Євро

пейського агентства з фундамен

тальних прав. 

Безпека і свобода: Громадяни
цілком обґрунтовано очікують, що
відповідна протидія загрозам їх

ньому здоров'ю та безпеці має
здійснюватися і на європейському
рівні. Конституція посилить діє

здатність ЄС. Впровадження Гаазь

кої програми, ухваленої у 2004 р.,
стане ключовим пріоритетом для
забезпечення координованої ре

акції на ризики, що виникатимуть
перед громадянами у Європі. Пи

тання про ризики здоров'ю та дов

кіллю має вирішуватися через за

безпечення здатності ЄС до швид

кого попередження та негайної ре

акції на конкретні кризові ситуації,
а також постійної роботи у режимі
попередження. 

Європа як світовий партнер: Слід
активно готуватися до нових розши

рень і тісніше наближати Західні
Балкани до членства в ЄС. Лібералі�
зація торгівлі забезпечить нові рин

ки збуту для експорту та якісні ро

бочі місця на конкурентних, відкри

тих і регульованих ринках. Потрібно
енергійно проводити переговори на
всіх рівнях, особливо у Світовій ор

ганізації торгівлі, як у випадку До

ганського раунду, але також з клю


човими двосторонніми та регіональ

ними партнерами (Китаєм, Індією,
Бразилією, Латинською Америкою,
підготовка конкретних пропозицій
для Африки). ЄС повинен відіграва

ти ключову роль насамперед у за

безпеченні, а потім впровадженні
Плану мирного врегулювання на
Близькому Сході. Слід вдихнути нові
сили у трансатлантичні відносини.
Високий пріоритет надаватиметься
успішній політиці сусідства та ство

ренню більш інтегрованого просто

ру з сусідами ЄС, такими як Росія та
Україна. Політика розвитку ЄС керу

ватиметься цілями розвитку тися�
чоліття для 2015 р. 

Комісія сподівається, що згоду
Європейського Парламенту та Ра

ди щодо запропонованих Стра

тегічних цілей можна буде досягну

ти до кінця строку головування
Люксембургу в Європейському Со

юзі. Це забезпечить міцну плат

форму для спільної діяльності
європейських інституцій на на

ступні 5 років. 

Як Комісія забезпечуватиме
процвітання, солідарність і безпеку
за допомогою робочої програми
2005 р.? 

Процвітання

Повторне запровадження Ліса

бонської стратегії росту та за

безпечення робочих місць 
Реформування пакту росту та
стабільності для підтримки ста

більності у межах єврозони 
Впровадження нових дослід

ницьких програм для здійснен

ня значного стрибка у дослід

ницькій спроможності Європи 
Запровадження нової програми
для підвищення конкурентос

проможності та підприємницт

ва в європейських компаніях 
Пакет заходів кращого регулю

вання для забезпечення висо


кої якості, простіших законів ЄС
і зменшення бюрократії 

Солідарність

Досягнення домовленості для
забезпечення значного інвес

тиційного сплеску у бідніших
регіонах Європи 
Новий підхід до молоді у рам

ках політики ЄС 
Новий план соціального роз

витку для забезпечення висо

коякісних робіт та справедли

вості на робочому місці 
Ініціатива посилення дії ЄС у
сфері боротьби з дискриміна

цією 
Стратегічний план вирішення
проблем зміни клімату на на

ступне десятиріччя 

Безпека

Заснування Агентства з фунда

ментальних прав для забезпе

чення прав громадян у всій
Європі 
Розподіл навантаження вар

тості контролю кордонів ЄС 
Новий підхід до використання
потенціалу легальної міграції
до Європи 
Нові правила підвищення без

пеки на морі для пасажирів і
довкілля 

Зовнішні зносини

Перша пропозиція нового парт

нерства сусідам ЄС 
Нормалізація відносин зі Спо

лученими Штатами 
Передова стратегія вирішення
проблем Африки 
Вирішальний етап досягнення
згоди щодо торгової угоди у До

ганському раунді розвитку. 

Верховний Уповноважений ЄС Хав’єр Солана
та Президент ЄС Жозе Мануель Баррозу

Президент ЄС Жозе Мануель Баррозу 
та держсекретар США Кондоліза Райс
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У
кінці лютого План Дій ЄС
Ук

раїна в рамках Європейської
Політики Добросусідства
був схвалений Радою із Спів


робітництва ЄС
Україна. Цей крок
ознаменував істотну інтенсифіка

цію відносин між двома сторона

ми. В той самий день Рада із Зов

нішніх відносин схвалила десять
додаткових пунктів, запропонова

них Спеціальним уповноваженим у
справах зовнішніх відносин та
європейської політики добро

сусідства Бенітою Ферреро
Вальд

нер та Хав'єром Соланою. Ця до

даткова пропозиція — яскраве
підтвердження того, що ЄС відпо

вість на бажання України наблизи

тися до Європейської Спільноти за
умови виконання необхідних дій.

План Дій ЄС�Україна

План Дій ЄС
Україна пропонує
повномасштабний проект для знач

ної інтенсифікації зв'язків між
Європейським Співтовариством та

Україною. План Дій підтримує полі

тичні та економічні реформи в Ук

раїні, але його успіх потребує знач

них зусиль з обох сторін. План
включає елементи підсилення де

мократії та допомогу в підготовці
України до вступу до Світової
організації торгівлі (СОТ) — ключо

вої умови для можливого створен

ня зони вільної торгівлі. Цей доку

мент також висловлює готовність
ЄС обговорити питання про спро

щення візового режиму, викладає
ясні кроки для поглиблення діалогу
в сфері енергетики, транспорту та
навколишнього середовища, а та

кож полегшує для України участь у
деяких програмах Співтовариства.

У Плані Дій викладено наступні
пріоритети: 

Подальше зміцнення стабі

льності й ефективності установ, які
гарантують демократію та верхо

венство закону.

Забезпечення проведення
демократичних президентських
(2004) і парламентських (2006) ви


борів в Україні відповідно до стан

дартів ОБСЄ.

Забезпечення поваги до
свободи засобів інформації та сво

боди слова.

Надання консультацій із
кризового менеджменту.

Покращення співробітниц

тва в області роззброєння й нероз

повсюдження ядерної зброї.

Покращення співробітниц

тва серед країн
сусідів, а також у
питаннях регіональної безпеки, зо

крема, в пошуках оптимального
вирішення проблеми Придністро

в'я у Молдові, включаючи пробле

му врегулювання кордонів.

Вступ до СОТ є першим, най

важливішим кроком до вкладання
вільної торгівельної угоди з ЄС.

Посилення двосторонніх
зв'язків у сфері торгівлі, сфокусова

них на поступовому усуванні обме

жень і нетарифних бар'єрів, які пе

решкоджають двосторонній торгів

лі. ЄС підтримає Україну в здійснен

ні нагальної реформи управління.

Європейський Союз реагує на зміну політичних реалій в Україні конкретними
кроками з метою посилення двосторонніх відносин. ЄС підтримує програму
нового керівництва з політичної й економічної реформи, пропонуючи
реалістичний пакет документів, створений у відповідь на прагнення України
інтегруватися в Європу.

ЄС–Україна –
ПОСИЛЕННЯ
СТРАТЕГІЧНОГО
ПАРТНЕРСТВА
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Поліпшення інвестиційного
клімату шляхом створення недис

кримінаційних, прозорих і перед

бачуваних бізнесових умов, спро

щення адміністративних процедур і
боротьба з корупцією.

Податкова реформа, вдос

коналення Податкової Адміністра

ції та прозоре керування суспільни

ми фінансами.

Встановлення конструктив

ного діалогу в питанні спрощення
візового режиму між ЄС і Україною
з врахуванням необхідності майбут

ніх переговорів щодо угоди зі спро

щення видачі віз та потреби в про

суванні у триваючих переговорах.

Поступове наближення Укра

їнського законодавства, норм і стан

дартів до норм Європейського Сою

зу, подальше зміцнення адміністра

тивного та судового законодавства.

Заохочення до діалогу з
проблем зайнятості й ефективнос

ті у сфері працевлаштування, від

повідно до норм Угоди про парт

нерство та співробітництво, гаран

тування того, що умови праці ро

бітників
мігрантів не залежатимуть
від їхньої національності.

Повне виконання Меморан

думу про Взаєморозуміння з питання
закриття Чорнобильської атомної
електростанції, включаючи завер

шення установки і запуск ядерних
реакторів типу 'K2R4', згідно з міжна

родними вимогами ядерної безпеки.

Десять пунктів більш тісного
співробітництва

Додаткові пропозиції про більш
тісне співробітництво виникли піс


ля грудневих президентських ви

борів, щоб продемонструвати го

товність ЄС піти значно далі того,
що пропонувалося спочатку. Наці

лена на зміцнення та збагачення
Плану Дій, Рада погодила наступні
міри в підтримку демократичної,
орієнтованої на реформи України:

Ініціювання консультацій що

до розширення угоди між ЄС та Ук

раїною відразу після висунення полі

тичних пріоритетів Плану Дій.

Дослідження можливості
для більш близького співробітниц

тва в області зовнішньої політики
та політики безпеки, включаючи
європейську політику із захисту
безпеки, особливо стосовно При

дністров'я. Час від часу Україна бу

де запрошуватися до вироблення
спільно з ЄС позицій щодо регіона

льних і міжнародних проблем.

Поглиблення торгівельних та
економічних відносин між ЄС та Ук

раїною. Буде прискорено аналіз еко

номічної доцільності при встанов

ленні зони вільної торгівлі між Ук

раїною та ЄС. Це прискорить початок
переговорів, що розпочнуться, як
тільки Україна приєднається до СОТ.
ЄС також укладе угоди, які забезпе

чать доступ на ринки ЄС української
сталі та текстилю, що становить 30
% українського експорту в країни
ЄС. Переговори з експорту сталі три

вають, а угода з експорту текстилю
ЄС
Україна була прийнята Радою.

Подальша підтримка України
щодо вступу до СОТ і надання дов

готривалої допомоги для виконання
необхідних вимог. ЄС — один із
перших партнерів, який підписав
двосторонній протокол з Україною в

березні 2004 і продовжує вести пе

реговори з основними членами СОТ.

Посилення триваючих кон

тактів з Україною з метою допомо

ги у вирішенні питань, які стосу

ються надання статусу "країни з
ринковою економікою".

Посилення переговорів щодо
спрощення візового режиму, беручи
до уваги аспекти безпеки. Перегово

ри мають розпочатися ще до наступ

ного самміту ЄС
Україна в жовтні. У
цьому контексті залишається істот

ним просування у триваючих двос

торонніх переговорах стосовно ас

пектів прийому України до ЄС.

Покращення співробітницт

ва в ключових секторах господар

ства (енергетика, транспорт, нав

колишнє середовище, а також роз

виток приватного сектора).

Приготування до важливого
діалогу на вищому рівні з питань
енергетики та супутніх проблем.
Поновлення діалогу стосовно про

блем навколишнього середовища.
Україна вважатиметься пріоритет

ною країною в триваючих приготу

ваннях до розширення трансєвро

пейських мереж.

Підсилення підтримки зако

нодавчого процесу України, вклю

чаючи напрацьовані методи типу
TAІEX і Twinning.

Зусилля в області демо

кратії та верховенства закону бу

дуть безпосереднім імперативом,
передбачається також подальша
цільова допомога, в тому числі під

тримка у сфері зміцнення грома

дянського суспільства.

Забезпечення максимальної
фінансової підтримки з боку Євро

пейського Інвестиційного Банку. На

дання компенсації в розмірі до 250
мільйонів і подальше збільшення
фінансової допомоги відповідними
засобами, щоб допомогти Україні
просуватися шляхом реформ. 
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Жозе Мануель Баррозу,
Президент Європейської Комісії
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Â ³ëüíèé â'¿çä äëÿ ãðîìàäÿí ªÑ
ñòâîðèòü ñïðèÿòëèâèé êë³ìàò äëÿ

ä³ëîâèõ êîíòàêò³â ç Óêðà¿íîþ. Îäíàê
çâàáëþâàòèñÿ íå âàðòî.

Ïðîïîçèö³ÿ Óêðà¿íè ïðî ïîêè ùî
îäíîá³÷íå ââåäåííÿ áåçâ³çîâîãî ðå-
æèìó äëÿ ãðîìàäÿí ªÑ ïðîçâó÷àëà
â÷àñíî — ÿê ðàç äî â³çèòó â øòàá-
êâàðòèðè ªâðîñîþçó ³ ÍÀÒÎ ïðåçè-
äåíòà êðà¿íè Â³êòîðà Þùåíêî. Îäíàê
ùî êîíêðåòíî ñòî¿òü çà öèì ³
ïîä³áíèìè ð³øåííÿìè?

Çàÿâà ì³í³ñòðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ
Óêðà¿íè Áîðèñà Òàðàñþêà çàö³êàâèëà
áàãàòüîõ. Çà éîãî ñëîâàìè, ó Êàá³íåò³
Ì³í³ñòð³â ãîòóþòüñÿ ïðîïîçèö³¿ ïðî
ñïðîùåííÿ àáî ïîâíå ñêàñóâàííÿ â³ç
äëÿ ãðîìàäÿí ªâðîñîþçó. Â³çîâèé ðå-
æèì ìîæå áóòè çì³íåíèé óæå ïåðåä
ïðîâåäåííÿì ó òðàâí³ êîíêóðñó "ªâ-
ðîáà÷åííÿ". ßê çàÿâèâ íåùîäàâíî
ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî,
çàðàç íàáàãàòî âàæëèâ³øå â³äêðèòè
êðà¿íó äëÿ ºâðîïåéö³â, ÷èì íàìàãà-
òèñÿ çàðîáèòè íà â³çàõ.  

Ïîçèòèâíèé åôåêò òàêî¿ ì³ðè ïî-
ëÿãàº â íàñòóïíîìó: ÷èì á³ëüøå ëþ-
äåé ³ç Çàõ³äíî¿ ªâðîïè ïðè¿äå é îñî-
áèñòî ïîçíàéîìèòüñÿ ç êðà¿íîþ òà ¿¿
ìåøêàíöÿìè, òèì á³ëüøå øàíñ³â â

Що таке «Політика
Добросусідства»?
Політика Добросусідства відрізняєть


ся від питання потенційного членства Ук

раїни в ЄС. Ця політика пропонує сусід


нім країнам особливі відносини, в основі
яких — взаємоповага, прихильність до
спільних цінностей у межах верховенст

ва закону, розумне керівництво, повага
до прав людини, включаючи права мен

шин, розвиток добрих взаємовідносин із

сусідами, а також принципи ринкової
економіки і поступальний розвиток.
Відносини ЄС з його сусідами будуть
розвиватися відповідно до ефективності
виконання прийнятих зобов'язань. Пого

джений з Україною, План Дій забезпе

чить порядок роботи в межах існуючої
угоди про партнерство та співпрацю.

Угода про партнерство та
співробітництво

Починаючи з 1998, відносини ЄС з
Україною базувалися на Угоді про парт

нерство та співробітництво (УПС), котра
була підписана в 1994 році, а ратифіко

вана в 1998. В Угоді зазначено, що пова

га до спільних фундаментальних ціннос

тей є необхідним елементом відносин
ЄС
Україна. Вона забезпечує рамки полі

тичного діалогу, встановлює основні за

гальні цілі — гармонізація економічних
відносин, подальший розвиток, співро

бітництво й підтримка України на шляху
до демократичних стандартів.

З викладених в Угоді умов керування
товарами, послугами, працею й капіта

лом випливають юридичні зобов'язання
для внутрішнього законодавства Ук

раїни. Угода про партнерство та співро

бітництво — важливий інструмент у
процесі узгодження законів України з
юридичною системою єдиного ринку ЄС
та системи СОТ. Угода про партнерство
та співробітництво є базовим докумен

том для створення Угоди про вільну
торгівлю. 

Європейська політика 
ДОБРОСУСІДСТВА
План Дій ЄС9Україна — це частина європейської
Політики Добросусідства, завдяки якому ЄС прагне
створити область стабільності, безпеки та
процвітання для себе і своїх східних та південних
сусідів. Заплановано створити дружнє оточення
навколо кордонів та запобігти появі нових
розділових ліній між збільшеним ЄС та його
сусідами. План Дій пропонує партнерам взяти
участь у різноманітних заходах ЄС, розширювати
політичне, економічне та культурне
співробітництво, сприяти взаємній безпеці.

Óêðà¿íè ðîçðàõîâóâàòè çãîäîì íà ïî-
çèòèâíó ðåàêö³þ ç áîêó êðà¿í ªÑ. 

Сприятливий клімат для туризму 
і ділових контактів
Ó ñâ³é ÷àñ ³íø³ êðà¿íè, ùî ìàþòü

ç ªÑ ñï³ëüí³ êîðäîíè, â îäíîá³÷íîìó
ïîðÿäêó ñêàñîâóâàëè â³çè äëÿ ãðîìà-
äÿí êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ. Óðÿä Óêðà¿íè
íàìàãàºòüñÿ ñòâîðèòè ñïðèÿòëèâèé
êë³ìàò äëÿ òóðèçìó ³ ä³ëîâèõ êîí-
òàêò³â. Êð³ì òîãî, öèì êðîêîì Óê-
ðà¿íà äàº çðîçóì³òè, ùî ¿¿ çáëèæåííÿ
ç ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì — ñåðéîçíèé
³ äîâãîñòðîêîâèé ïðîåêò. Ïðîöåñ
çáëèæåííÿ Óêðà¿íè ³ ªÑ ïîä³áíèé
ìîçà¿ö³ ³ ñêëàäàºòüñÿ ç âåëèêîãî ÷èñ-
ëà ôðàãìåíò³â, ³ ââåäåííÿ áåçâ³çîâî-
ãî ðåæèìó º îäíèì ç íèõ.

Ñóïðîòèâíèêè íîâîââåäåííÿ âêà-
çóþòü, ùî Óêðà¿íà íàâðÿä ÷è îäåð-
æèòü òå, ïðî ùî çàðàç ãîâîðÿòü âåäó÷³
ïîë³òèêè êðà¿íè, à ñàìå: ÷³òêó ïåð-
ñïåêòèâó ÷ëåíñòâà â ªÑ ³ îãîëîøåííÿ
äàòè ïî÷àòêó ïåðåãîâîð³â ïðî âñòóï.
Îäíàê âàæëèâèé òîé ôàêò, ùî ïðåä-
ñòàâíèêè ªâðîêîì³ñ³¿ îñòàíí³ì ÷àñîì
æîäíîãî ðàçó íå çàÿâèëè ïðî òå, ùî
äëÿ Óêðà¿íè çàêðèòèé øëÿõ ó ªÑ. 

УКРАїНА БЕЗ ВіЗ — КРОК ДО ЄВРОПИ  
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Á ðþññåëü çàíåïîêîºíèé ãåíäåðíîþ
íåð³âí³ñòþ â äåðæàâàõ-÷ëåíàõ ªÑ. 
Çã³äíî ç äàíèìè ªâðîïåéñüêî¿ Êî-

ì³ñ³¿ â ªâðîï³ ñêëàëàñÿ ñèòóàö³ÿ, ïðè
ÿê³é íàáàãàòî á³ëüøå æ³íîê îòðèìóº
âèùó îñâ³òó í³æ ÷îëîâ³ê³â, àëå ïðè
öüîìó çàðîá³òíà ïëàòà îñòàíí³õ íà
15% á³ëüøà. Ñàìå â ïèòàíí³ ùîäî çà-
ðîá³òíî¿ ïëàòè íàéá³ëüøå ïðîÿâëÿ-
ºòüñÿ ãåíäåðíà íåð³âí³ñòü â ªâðîï³.
Íàéãîñòð³øå öÿ ïðîáëåìà ñòî¿òü ó Âå-
ëèê³é Áðèòàí³¿, ²ðëàíä³¿ òà â Àâñòð³¿.

Êîì³ñàð ªÑ ç ïèòàíü ñîö³àëüíî¿
ïîë³òèêè Âëàä³ìºæ Ñï³äëà îïðèëþä-
íèâ ïëàí ªÑ ùîäî âðåãóëþâàííÿ ö³º¿
ïðîáëåìè. Â³í ìàº íàçâó "Ïîðÿäîê
äåííèé ñîö³àëüíèõ ïèòàíü ªâðîïåéñü-
êîãî Ñîþçó íà 2006—2010 ð." . Ó íüî-
ìó éäåòüñÿ ïðî òå, ùî ªÑ ìàº ïîñèëè-
òè ïîâíîâàæåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ²íñ-
òèòóòó ç ãåíäåðíî¿ ïîë³òèêè. Íàðàç³
öÿ óñòàíîâà êîíòðîëþº âïðîâàäæåííÿ
â ä³þ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ªÑ
ó ñôåð³ ð³âíîñò³ ïðàâ òà îáîâ'ÿçê³â
ì³æ ÷îëîâ³êîì òà æ³íêîþ. 

Ïðåäñòàâíèêè Áðþññåëþ òàêîæ
ïîâ³äîìèëè, ùî áåçðîá³òòÿ ñåðåä
ïðåäñòàâíèöü ïðåêðàñíî¿ ñòàò³ çíà÷íî
çðîñëî çà îñòàíí³ ê³ëüêà ðîê³â. Ç
³íøîãî áîêó, âèñîêà êâàë³ô³êàö³ÿ
æ³íîê ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî âîíè
âñå ÷àñò³øå îòðèìóþòü â³äïîâ³äàëüí³
ïîñàäè. Ùå îäíà òåíäåíö³ÿ, ùî ïðî-
ÿâèëàñÿ â îñòàíí³ ðîêè — ê³ëüê³ñòü
æ³íîê ç äðóãîþ âèùîþ îñâ³òîþ çàðàç
á³ëüøà, í³æ òàêèõ ñàìèõ ÷îëîâ³ê³â. 

СПРАВИ ГЕНДЕРНі

Ó ðÿä Ôðàíö³¿ ïëàíóº çá³ëüøèòè
îô³ö³éíî äîçâîëåíó òðèâàë³ñòü

ðîáî÷îãî òèæíÿ, ÿêà ñòàíîâèòü çàðàç
35 ãîäèí. Çì³íè â çàêîíîäàâñòâ³ ïðî
ïðàöþ, ÿê³ áóëî çàïðîïîíîâàíî ïàð-
ò³ºþ Æàêà Øèðàêà, äîçâîëÿòü
ðîá³òíèêàì ïðèâàòíîãî ñåêòîðà ïðà-
öþâàòè äî 48 ãîäèí íà òèæäåíü, òîá-
òî â ìåæàõ ë³ì³òó, çàêð³ïëåíîãî íà
ð³âí³ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó.

Âèñòóïàþ÷è íà ì³ñöåâ³é ðàä³îñ-
òàíö³¿, ïðåäñòàâíèê óðÿäó Æàí Ôðàí-
êî Êîï ðîçì³ðêîâóâàâ: "ßê ìè ìîæåìî
âèêëþ÷èòè ïîëîæåííÿ çàêîíó, ÿêèì
íàäàºòüñÿ á³ëüøå ñâîáîäè? ²äåòüñÿ
ïðî òå, ùîá äàòè çìîãó òèì, õòî öüî-
ãî õî÷å, ïðàöþâàòè á³ëüøå ÷àñó äëÿ

òîãî, ùîá çàðîáèòè á³ëüøå ãðîøåé". 
Ïðîòå êðèòèêè óðÿäó ââàæàþòü,

ùî ö³ çì³íè ïðèçâåäóòü äî çíà÷íîãî
ïîñèëåííÿ åêñïëóàòàö³¿ íàéìàíèõ
ðîá³òíèê³â ç áîêó ðîáîòîäàâö³â ³ äî
âòðàòè ñóòòºâî¿ ÷àñòèíè ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó, âñòàíîâëåíîãî çàâäÿêè ðå-
ôîðìàì ïîïåðåäíüîãî óðÿäó. 

Ïðèáëèçíî 320 òèñ. ì³òèíãóþ÷èõ
âèéøëè â ñ³÷í³ íà âóëèö³ Ôðàíö³¿ äëÿ
òîãî, ùîá âèñëîâèòè ïðîòåñò ïðîòè ö³-
º¿ ³í³ö³àòèâè. Çà äàíèìè Ì³í³ñòåðñòâà
âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ïî âñ³é êðà¿í³ â³ä-
áóëîñÿ 140 äåìîíñòðàö³é. Íàéá³ëüøà
ç íèõ  ìàëà ì³ñöå â Ïàðèæ³ ³ íàðàõî-
âóâàëà ùîíàéìåíøå 30 òèñ. äåìîíñò-
ðàíò³â. 

ФРАНЦіЯ ПРОТЕСТУє ПРОТИ
ПРОДОВЖЕННЯ РОБОчОГО ТИЖНЯ

Ø êîëè òà ³íø³ ñåðåäí³ íàâ÷àëüí³
çàêëàäè ç áóäü-ÿêî¿ êðà¿íè ñâ³òó

ìîæóòü äîëó÷èòèñÿ äî â³äçíà÷åííÿ
Äíÿ âåñíè â ªâðîï³, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ
17 áåðåçíÿ. Ìåòîþ éîãî º ïðîâåäåííÿ
äèñêóñ³é íà òåìó ìàéáóòíüîãî ªÑ çà
ó÷àñòþ â÷èòåë³â, ó÷í³â òà òèõ, õòî óõ-
âàëþº ð³øåííÿ àáî ñïðèÿº öüîìó íà
ì³ñöåâîìó, ðåã³îíàëüíîìó, íàö³îíàëü-
íîìó ÷è ì³æíàðîäíîìó ð³âíÿõ. Òàê³
äèñêóñ³¿, çà çàäóìîì îðãàí³çàòîð³â ñâÿ-
òà (à öüîãî ðîêó âîíî ïðîâîäèòèìåòü-

ñÿ âòðåòº), ìàþòü ñïðèÿòè àêòèâíîñò³
øêîëÿð³â ó çàãàëüíîºâðîïåéñüêèõ ïî-
ë³òè÷íèõ ïðîöåñàõ. Äëÿ ïîâíîö³ííî¿
ó÷àñò³ â Äí³ âåñíè áàæàþ÷èì ñë³ä çà-
ðåºñòðóâàòèñÿ íà ñàéò³ ïðîåêòó: ï³ñëÿ
öüîãî âîíè îòðèìóâàòèìóòü íîâèíè,
ìîæóòü çàâåñòè êîíòàêòè ç ïàðòíåðà-
ìè ç-çà êîðäîíó òà îòðèìàòè ñåð-
òèô³êàò ïðî ó÷àñòü ó çàõîä³. 

http://futurum2005.eun.org/ww/en/pub/
futurum2005/index.cfm

ДЕНЬ ВЕСНИ В ЄВРОПІ

Н
ову імміграційну політику розроб

лено британським урядом. Основу її
складає система балів, за якою пра

во працювати в Британії отримають

ті, у кого є необхідні для країни знання.
Спеціальний комітет розгляне, які
спеціальності потрібні на ринку праці су

часної Британії. Очікується, що пріорите

ти будуть на боці кваліфікованих спеціа

лістів: лікарів, інженерів, програмістів. 

В усіх, хто отримує британську візу,
зніматимуть відбитки пальців. Цей крок,
за задумом уряду, повинен покласти
край практиці, коли власники візи хова

ють свої документи і немов розчиняють

ся в тіньовій економіці. 

Новим планом передбачено штрафи
для роботодавців, котрі використовують

нелегальних робітників. У певних секто

рах ринку робочої сили буде введено ви

могу до іммігрантів — внести грошову
заставу, яку вони отримають тоді, коли
повертатимуться додому. 

Суворішим стане контроль на авіалі

ніях, використовуваних злочинними уг

рупованнями для контрабанди людей і
наркотиків. Буде вжито заходів щодо де

портації осіб, яким було відмовлено в по

літичному притулку. А щодо тих, хто от

римав статус біженця, кожні п'ять років
вирішуватиметься питання, чи мають во

ни право залишитися на новий термін,
або небезпека для них минула, і біженці
можуть повертатися на батьківщину. 

Раніше британське Міністерство внут

рішніх справ підготувало пропозицію, за

якою особи, що отримали відмову на
притулок у країні, мають брати участь у
роботах на благо суспільства, щоб отри

мувати кошти на житло і харчування. За

раз іммігрантів після прибуття до країни
та реєстрації в поліції посилають у центри
з розташування, що є в різних районах
країни. Проте частина з них перебираєть

ся до Лондона та в інші міста на півдні
Англії. Тепер пропонується позбавляти
таких людей права на безплатне житло,
якщо вони залишать те місце, куди їх бу

ло направлено. Крім того, запропоновано
скасувати виплату соціальної допомоги
заднім числом. 

За матеріалами ВВС.

БРИТАНІЯ НЕ ПУСТИТЬ ДО КРАЇНИ
НЕКВАЛІФІКОВАНИХ ІММІГРАНТІВ
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У
країна та ЄС стоять напередодні
важливого і, можливо, історично

го кроку в нову еру своїх відносин.
Відбулося позачергове засідання

Ради з питань співпраці Україна
ЄС, на
якому був погоджений План дій, спрямо

ваний на тісніше зближення України та
ЄС. Його завдання полягає у тому, щоб
наблизити Україну до Європи, а не три

мати її на відстані витягнутої руки. 

План дій було розроблено у рамках
Європейської політики сусідства ЄС
(ЄПС), за допомогою якої ми прагнемо
встановити тісніші відносини з нашими
сусідами, якщо вони поділяють наші
фундаментальні цінності та роблять від

повідні кроки, які свідчать про те, що во

ни хочуть наблизитися до нас. Цінним
аспектом цієї політики є те, що вона була
спеціально розроблена так, щоб ми мог

ли оперативно реагувати на зміни у тій
чи іншій країні. 

Оскільки нині Україна прагне тісніших
відносин з ЄС, і в країні пройшли чесні та
справедливі президентські вибори, ми за

пропонували піти набагато далі у наших
відносинах. Хав'єр Солана та я звернули

ся до держав
членів ЄС і запропонували
10 позицій, згідно з якими нам слід поси

лити наші зусилля. Цей крок дає потуж

ний сигнал: якщо Україна прагне наблизи

тися до нас і готова відповідно діяти, тоді
ЄС буде належним чином реагувати. 

ЄС співпрацює з Україною з початку
тих змін, які породила помаранчева ре


волюція. Ми відреагували на волевияв

лення українського народу і допомогли
забезпечити мирне вирішення політичної
кризи. Ми глибоко зацікавлені у підтрим

ці реформ, і тому наш план із 10 пунктів
для запропонованого прискорення еко

номічної інтеграції України в ЄС є кон

кретною відповіддю на сміливу політич

ну акцію українського народу. 

У деяких відношеннях перші кроки
повинен буде зробити Європейський Со

юз. Ми запропонували рухатися у на

прямі зони вільної торгівлі після вступу
України до СОТ. Ми також плануємо роз

почати переговори щодо торгівлі стале

ливарними виробами та завершити пере

говори з торгівлі текстильною продукці

єю. Крім того, з Україною передбачається
розпочати діалог на високому рівні щодо
питань енергетики, такий, як ми ведемо з
Росією. На додаток маємо намір підви

щити нашу допомогу Україні стосовно за

безпечення відповідності українських то

варів стандартам, дотримання яких є ви

могою, щоб мати доступ до спільного
ринку ЄС. Це принесе справжню користь
промисловості України. Однак левову ча

стку роботи для досягнення поставлених
цілей потрібно буде виконати самій Ук

раїні. Я знаю, що Президент Ющенко і йо

го уряд зі мною у цьому згодні. 

Тісне співробітництво буде потрібне
для запровадження спрощеного візово

го режиму. Так само нам потрібно буде
почати спільну роботу над посиленням
верховенства права та демократичних
процесів і підвищення контактів між гро

мадянами ЄС і України. Ми також хотіли
б дослідити можливості нашої співпраці
у сфері зовнішньої політики та політики
безпеки, наприклад, у тому, що сто

сується вирішення придністровського
конфлікту. 

Україні потрібно буде провести вели

ку кількість політичних та економічних
реформ, які вимагатимуть значних кош


тів, тому в 10 пунктах плану пропо

нується суттєво підвищити фінансову
допомогу з боку ЄС. Україна отримає до

ступ до нової лінії фінансування з бюд

жету Комісії, і крім того пропонується,
щоб Європейський інвестиційний банк
надавав Україні нові кредити. 

Остаточна форма наших відносин є
ще одним питанням, яке було в центрі
активного обговорення. Мені більше по

добається розглядати це як незакінчений
процес, щоб ми могли уважніше зосере

дитися на актуальних питаннях, які вима

гають негайного вирішення, і настійливо
йти до мети так швидко, наскільки це
можливо. Консультації щодо розширеної
угоди, яка регулюватиме наші відносини,
мають відбутися одразу, як тільки буде
вирішено питання основних політичних
пріоритетів Плану дій. 

Ми не можемо недооцінювати викли

ки, що стоять перед Україною. Справжніх
економічних і політичних реформ по

трібного рівня гостро недоставало про

тягом останніх 14 років. ЄС прагне допо

могти всюди, де можливо, але ми не мо

жемо приймати жорстких політичних
рішень від імені самої України, і ми не
можемо зменшити всі ті труднощі, яких
не уникнути при здійсненні таких ради

кальних змін. 

Я впевнена, що уряд і народ України
будуть на висоті при вирішенні цього
складного завдання. Врешті
решт, не
зважаючи на всю підтримку, надану ЄС
при урегулюванні минулорічної кризи, не
ми у сніг і мороз заполонили вулиці. На

род, який знаходить запаси енергії, по

трібні для такого вияву рішучості, є, без

умовно, народом, який має достатньо
стійкості та наполегливості, необхідних
для успіху і в досягненні цієї мети. Ми
дійсно горді тим, що ви є нашими близь

кими партнерами. 

http://www.zn.kiev.ua/nn/show/534/49284/

Беніта Ферреро
Вальднер, комісар ЄС з питань
зовнішніх відносин і Європейської політики сусідства

Під час перебування
в Україні у середині
лютого Беніта Ферреро9
Вальднер надрукувала
статтю в тижневику
"Дзеркало тижня".
Наводимо її в
скороченому вигляді.

НАПЕРЕДОДНІ
ВАЖЛИВОГО КРОКУФ

от
о 
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У
кінці лютого Комісія повідомила
про те, як вона оцінює впровад

ження Європейського ордеру на
арешт (ЄОА). Починаючи з 1 січня

2004, ЄОА змінив процедуру екстрадиції
між державами
членами ЄС.

"Незважаючи на незначні затримки,
відтепер ЄОА діє в більшості розпочатих
справ, — заявив віце
президент Комісії
Франко Фраттіні, відповідальний у спра

вах правосуддя, свободи та безпеки. —
Вплив заходу позитивний, при здійсненні
дотримуються фундаментальні засади та
принципи деполітизації, ефективності та
швидкості виконання процедури екстра

диції і розшуку осіб для притягнення до
відповідальності в країнах ЄС. Говорячи
про досягнутий успіх, слід зазначити, що

деякі країни ЄС ще повинні робити зусил

ля, щоб діяти згідно встановлених норм".

Європейський ордер на арешт було
прийнято рішенням Ради від 13 червня
2002 року. Це перше принципове впрова

дження, що веде до дотримання принципу
взаємного визнання. При розгляді біль

шості судових справ стає можливою вида

ча підозрюваного або засудженого за по

рушення закону з однієї країни
члену ЄС
до іншої в межах дотримання принципів
свободи, безпеки та правосуддя.

До цього терміни екстрадиції дотри

мувалися лише в половині випадків, але
відтепер ЄОА застосовується в усіх
країнах
членах ЄС, крім Італії. У звіті
Комісії насамперед зазначено, що зали

шаються ускладнення стосовно застосу


АРЕШТ ПО.ЄВРОПЕЙСЬКІ 
Комісія розцінює успішним впровадження
Європейського ордеру на арешт

Є
вропейська Комісія привітала по

відомлення британського уряду,
який прийняв рекомендації Комісії
про проголошення недійсним ре


жим оподаткування Exempt Company на
Гібралтарі до кінця 2010 року. 

Це рішення повинно покласти кінець
колишнім офшорним схемам, що діяли
на Гібралтарі. Схеми діяльності компаній
порушували заборони, викладені в дого

ворі ЄК про державну допомогу, що нега

тивно впливало на ринкову конкуренцію.

Комісар Нілі Кроуз (Neelіe Kroes), який
відає питаннями конкуренції, прокомен

тував це так: "Відміна діючого оподатку

вання гібралтарських компаній — наступ

ний важливий крок до викриття ганебної
практики, що порушує договір ЄК".

Кілька цифр:

— на кінець 2003 року кількість пільго

виків склала 8464,

— існуючим пільговикам збережуть
пільги до кінця 2010 року (така
діяльність банків є неприпустимою з
погляду законодавства, але дозволе


на, якщо вона почата до вступу цього
законодавства в силу). Якщо пільго

вик змінить вид власності або рід
діяльності до 30 червня 2006 р., тоді
пільги збережуться до кінця 2007 р.

— якщо пільговик змінить вид власності
або рід діяльності після 30 червня
2006 р., тоді він негайно позбавляєть

ся пільг,

— кількість нових членів скорочується
до 60% від числа компаній, що зали

шили схему в 2005 році й до 50% —
для тих, хто залишив її в першій поло

вині 2006. Після 30 червня 2006 року
нові члени не будуть прийматися.

Вперше Європейська Комісія застосу

вала такі тверді обмеження на існуючі
пільги. Реалізація цих заходів з боку Ве

ликобританії негайно обмежить існуючі
диспропорції в конкуренції, поступово
зменшить їх, скоротивши кількість бе

нефіціаріїв схеми й обмеживши спектр
їхньої активності.

За інформацією ВВС" а також з
сайту http://europa.eu.int/comm/external_

relations/iraq/intro/index.htm 

КІНЕЦЬ ПІЛЬГАМ ОФШОРНИХ
КОМПАНІЙ ГІБРАЛТАРУ

вання рішення в деяких країнах ЄС. Оп

рилюднення звіту повинно стимулювати
всі країни ЄС до повного й належного ви

конання усіх прийнятих зобов'язань.

Про ефективність ЄОА свідчить стати

стика: на вересень 2004 року видано 2603
ордери на арешт, 653 осіб було заарешто

вано і 104 видано. Видача іноземців — го

ловне нововведення — відтепер є незапе

речним фактом, хоча більшість країн ЄС
бажає, щоб громадяни відбували пока

рання на території рідної країни.

Очікується, що з впровадженням
Рішення середньостатистичний термін
виконання ордеру на арешт зменшиться
з більш як дев'яти місяців до 45 днів. Це
не стосується тих випадків, коли особа
сама погоджується на екстрадицію, у та

кому разі середній термін виконання ста

новить 18 днів.

Комісія розглядає цей перший звіт як
тимчасовий і відповідно залишає за со

бою право надавати пропозиції щодо
внесення поправок до Рішення відповід

но до набутого досвіду. http://europa.
eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l33167.htm

Комісар ЄС з питань зовнішніх відно

син і Європейської політики сусідства
Беніта Ферреро
Вадьднер відгукну

лася на загибель Рафіка Харірі:

— ªâðîïåéñüêà êîì³ñ³ÿ áåççàñ-
òåðåæíî çàñóäæóº æîðñòîêèé òå-
ðàêò, âíàñë³äîê ÿêîãî çàãèíóâ êî-
ëèøí³é ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Ë³âàíó
Ðàô³ê Õàð³ð³. Ó ìèíóëîìó ªÊ ò³ñ-
íî ñï³âïðàöþâàëà ç ïàíîì Õàð³ð³
òà éîãî óðÿäîì. Çàâäÿêè íåîñëàá-
íèì çóñèëëÿì, Õàð³ð³ ñòàâ ñèìâî-
ëîì ïðîñóâàííÿ Ë³âàíó øëÿõîì
ìèðó, ñóñï³ëüíî¿ çëàãîäè òà ðå-
ôîðì. Â äåìîêðàòè÷í³é êðà¿í³ íå-
ìàº ì³ñöÿ íàñèëüñòâó, ³ ìè íå ïî-
âèíí³ äîïóñòèòè ñâàâ³ëëÿ.

Íàéêðàùîþ ïàì'ÿòòþ ïðî çà-
ãèáëîãî Ðàô³êà Õàð³ð³ áóäå ïðî-
âåäåííÿ â Ë³âàí³ íàâåñí³ öüîãî
ðîêó â³ëüíèõ ³ çàêîííèõ âèáîð³â
ï³ä íåçàëåæíèì êîíòðîëåì ë³-
âàíñüêîãî óðÿäó. ªÊ ï³äòðèìóâà-
òèìå çóñèëëÿ, ñïðÿìîâàí³ íà
âïðîâàäæåííÿ ðåôîðì òà çì³ö-
íåííÿ ë³âàíñüêî¿ äåìîêðàò³¿, â
ðàìêàõ ïîë³òèêè ºâðîïåéñüêîãî
ñóñ³äñòâà é óãîäè ç³ ñï³âðîá³ò-
íèöòâà, ÿêà íåçàáàðîì íàáåðå ñè-
ëè . Â³ä ³ìåí³ ªâðîêîì³ñ³¿ ÿ âèñ-
ëîâëþþ ãëèáîêå ñï³â÷óòòÿ òà
ùèð³ ñèìïàò³¿ ðîäèí³ çàãèáëîãî.

http://europa.eu.int/comm/external_
relations/lebanon/intro/index.htm 

ЄВРОКОМіСіЯ
ЗАСУДЖУє
ТЕРОРИЗМ 
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À ëáàí³ÿ ñïîä³âàºòüñÿ ï³äïèñàòè
Óãîäó ïðî àñîö³àö³þ òà ñòàá³ë³çà-

ö³þ ç ªÑ óæå öüîãî ðîêó, à ïðèºäíà-
òèñÿ äî Ñîþçó — 2014-ãî. Ïðî öå îãî-
ëîñèâ ¿¿ ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Ôàòîñ Íàíî.
"Ó 2014 ìè ñâÿòêóâàòèìåìî 25 ð³÷íè-
öþ ïàä³ííÿ Áåðë³íñüêî¿ ñò³íè, ³ öå
çäàºòüñÿ ÷óäîâîþ äàòîþ äëÿ íîâîãî
ðîçøèðåííÿ ªâðîñîþçó", — çàÿâèâ
â³í. Êîì³ñàð ªÑ ç ïèòàíü ðîçøèðåííÿ
Îë³ Ðåí ïåðñïåêòèâè àëáàíñüêî¿
"àñîö³àö³¿" îõàðàêòåðèçóâàâ òàê: "Ïðî-
öåñ çàëåæàòèìå â³ä ïàðëàìåíòñüêèõ
âèáîð³â (âîíè ìàþòü â³äáóòèñÿ äî
ëèïíÿ öüîãî ðîêó) òà â³ä øâèäêîñò³
ðåôîðì". Êîì³ñàð, îäíàê, äîäàâ: "ß
ñòóðáîâàíèé íèí³øí³ì ïîë³òè÷íèì
êë³ìàòîì â Àëáàí³¿, ÿêèé íå º ñïðèÿò-
ëèâèì äëÿ ðåôîðì ³ ìîæå ïîçíà÷èòè-
ñÿ íà ï³äãîòîâö³ äî íàñòóïíèõ âè-
áîð³â, à òàêîæ ¿õ ïðîâåäåíí³".

http://euractiv.com

АЛБАНіЯ 
ХОчЕ СТАТИ
«АСОЦІЙОВАНОЮ»
ВЖЕ ЦЬОГО 
РОКУÇ á³ëüøèòè äî 2010 ðîêó ÂÂÏ ªâðî-

ñîþçó íà 3% ³ ñòâîðèòè 6 ìëí. ðî-
áî÷èõ ì³ñöü — òàêèé ðåçóëüòàò ïî-
âèíí³ ïðèíåñòè çàïðîïîíîâàí³ ªâðî-
ïåéñüêîþ Êîì³ñ³ºþ çàõîäè. "ªâðîïà
ïîâèííà ä³ÿòè êðàùå, — çàÿâèâ Ïðå-
çèäåíò êîì³ñ³¿ Æîçå Áàððîçó. — Çàãà-
ëîì, ö³ë³, îãîëîøåí³ â òàê çâàí³é Ë³ñà-
áîíñüê³é ñòðàòåã³¿, áóëè ïðàâèëüíèìè,
àëå ¿õ âò³ëåííÿ  — íåçàäîâ³ëüíèì.
Óðîê îñòàíí³õ ï'ÿòè ðîê³â ïîëÿãàº â

òîìó, ùî ìè ïîâèíí³ ïåðåôîêóñóâàòè
öþ ñòðàòåã³þ çàäëÿ äîñÿãíåííÿ ðå-
çóëüòàò³â". Óõâàëåíà 2000-ãî ðîêó
Ë³ñàáîíñüêà ñòðàòåã³ÿ ïîêëèêàíà äî
2010-ãî çðîáèòè ªÑ íàéäèíàì³÷í³øèì
òà íàéêîíêóðåíòí³øèì óòâîðåííÿì ó
ñâ³ò³. "Ïðîì³æíèé ô³í³ø" ïðîãðàìè
ñòàíå ãîëîâíîþ òåìîþ ªâðîïåéñüêî¿
Ðàäè (ñàì³òó ªÑ), ùî â³äáóäåòüñÿ ó áå-
ðåçí³. http://www.europa.eu.int/comm/press_
room/ index_en.htm

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМіСіЯ ПРОПОНУє 
ПЛАН "ПЕРЕФОКУСУВАННЯ"
ЛіСАБОНСЬКОЇ СТРАТЕГії

Í à ïî÷àòêó ëþòîãî ªâðîïåéñüêà
Êîì³ñ³ÿ îïðèëþäíèëà ñâ³é ïëàí

ïåðåãîâîð³â ïðî âñòóï äî ªâðîñîþçó
Õîðâàò³¿. Âîíè ìàþòü ðîçïî÷àòèñÿ ó
áåðåçí³, õî÷à öå é îáóìîâëþºòüñÿ ãî-
òîâí³ñòþ Çàãðåáà äî ñï³âïðàö³ ç
Ì³æíàðîäíèì êðèì³íàëüíèì òðèáóíà-
ëîì ïî êîëèøí³é Þãîñëàâ³¿. "Ñüîãîäí³
Õîðâàò³ÿ ðîáèòü âåëèê³ êðîêè â ªâðî-
ïó, ³ ìè ïîâèíí³ áóòè ºäèíèìè â òî-
ìó, ùîá äîñÿãòè íàøèõ ö³ëåé", — çà-
ÿâèâ íåùîäàâíî ïåðåîáðàíèé Ïðåçè-
äåíò Õîðâàò³¿ Ñò³ïå Ìåñè÷. Çàãðåá
î÷³êóº, ùî ïåðåãîâîðè ïðî âñòóï áó-
äóòü çàâåðøåí³ äî 2007 ðîêó. 

Òðåáà çàóâàæèòè, ùî çã³äíî ç îñ-
òàíí³ìè îïèòóâàííÿìè ãðîìàäñüêî¿
äóìêè â êðà¿í³, çàðàç ìåíøå 50% õîð-
âàò³â ï³äòðèìóþòü ïðèºäíàííÿ ¿õíüî¿
êðà¿íè äî ªÑ, òîä³ ÿê íà ïî÷àòêó ìè-
íóëîãî ðîêó öÿ öèôðà ñÿãàëà 70%.

http://euractiv.com 

ХОРВАТіЯ і ЄС:
ПОчАТОК
ПЕРЕГОВОРіВ
ПРО ВСТУП

ª âðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ ñõâàëèëà òàê
çâàíó "çåëåíó êíèãó" (òîáòî ïðî-

ïîçèö³¿ äî îáãîâîðåííÿ) ç ï³äõîäó ªÑ
äî åêîíîì³÷íî¿ ì³ãðàö³¿. Äîêóìåíò
ìàº íà ìåò³ ñòèìóëþâàòè â³äïîâ³äíó
äèñêóñ³þ. Â³öå-ïðåçèäåíò ªâðîêîì³ñ³¿,
êîì³ñàð ç ïèòàíü þñòèö³¿, ñâîáîäè òà
áåçïåêè Ôðàíêî Ôðàòò³í³ çàÿâèâ: "Íà-
ñòàâ ÷àñ îáðàòè âèñõ³äíèé, à íå íèç-
õ³äíèé ï³äõ³ä ³ ïî÷óòè òî÷êè çîðó âñ³õ
çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í. ß ö³ëêîì ñâ³äî-
ìèé òîãî, ùî êðà¿íè-÷ëåíè, ªâðîïåé-
ñüêèé Ïàðëàìåíò, ïðîôñï³ëêè, ðîáî-
òîäàâö³ òà ³íø³ ìàþòü ð³çí³ òî÷êè çî-

ðó ùîäî ö³º¿ òåìè é ð³çí³ ïîòðåáè". Ó
çâ'ÿçêó ç³ çíèæåííÿì íàðîäæóâàíîñò³
³ ñòàð³ííÿì íàñåëåííÿ â ªÑ ïåðåä íèì
âñòàº íåîáõ³äí³ñòü â çàëó÷åíí³ ðîáî-
÷èõ ðóê ç-çà ìåæ ªâðîñîþçó. Ï³ñëÿ
ïðîâåäåííÿ çàïî÷àòêîâàíî¿ íèí³ äèñ-
êóñ³¿, ó ëèïí³ öüîãî ðîêó Êîì³ñ³ÿ ìàº
íàì³ð ïðîâåñòè ìàñøòàáí³ ñëóõàííÿ,
ï³ñëÿ ÷îãî âèðîáèòè é ïðåäñòàâèòè äî
ê³íöÿ 2005-ãî ðîêó îñíîâè ïîë³òèêè
ªÑ ùîäî ëåãàëüíî¿ ì³ãðàö³¿.

http://www.europa.eu.int/comm/press_room
/index_en.htm

ЕКОНОМічНА МіГРАЦіЯ: ЩО РОБИТИ?

ª âðîïåéñüêèé Ïàðëàìåíò ïåðåîá-
ðàâ Í³ê³ôîðîñà Ä³àìàíäóðîñà íà

ïîñàä³ ªâðîïåéñüêîãî îìáóäñìåíà,
ïðè÷îìó éîãî êàíäèäàòóðó áóëî ï³ä-
òðèìàíî ïåðåâàæíîþ á³ëüø³ñòþ ãîëî-
ñ³â. Ä³àìàíäóðîñ îá³éìàº öþ ïîñàäó ç
2003 ðîêó. Ö³êàâî, ùî ïðîòÿãîì äâî-
ð³÷íîãî ïåð³îäó ÷èñëî ñêàðæíèê³â íà
ä³ÿëüí³ñòü ³íñòèòóö³é ªÑ (à ñàìå òà-
êèìè ñêàðãàìè çàéìàºòüñÿ ªâðî-
ïåéñüêèé îìáóäñìåí) çðîñëà ç 2,5 òè-
ñÿ÷ äî 4 òèñÿ÷. 

Êîì³ñàð ªÑ ç ïèòàíü ³íñòèòóö³é-
íèõ â³äíîñèí Ìàðãî Âàëëñòðîì çà-
ÿâèëà, ùî "çá³ëüøåííÿ ñêàðã â³äîá-
ðàæàº íå ôàêò ïîã³ðøåííÿ óïðàâë³í-
íÿ â ºâðîïåéñüêèõ ³íñòèòóö³ÿõ, à ïî-
êðàùåííÿ îá³çíàíîñò³ ãðîìàäÿí ùî-
äî ¿õí³õ ïðàâ". Ðîëü ñàìîãî Í³ê³ôî-
ðîñà Ä³àìàíäóðîñà âîíà îö³íèëà ÿê
"ïîãëèáëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ â óï-
ðàâë³íñüêèõ ñòðóêòóðàõ ñï³âòîâàðè-
ñòâà". 

http://www.eupolitix.com

НОВИЙ%СТАРИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ОМБУДСМЕН

Ñ ëîâåí³ÿ ñòàëà òðåòüîþ êðà¿íîþ
ªÑ, ùî ðàòèô³êóâàëà ï³äïèñàíó ó

æîâòí³ ìèíóëîãî ðîêó éîãî Êîíñòèòó-
ö³þ. Öå çðîáèâ ñëîâåíñüêèé ïàðëà-
ìåíò: "çà" ïðîãîëîñóâàëè 79 äåïóòàò³â
³ ëèøå 4 áóëè ïðîòè. Â³öå-ïðåçèäåíò
ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ Ìàðãî Âàëëñò-

ðîì çàçíà÷èëà, ùî öåé ðåçóëüòàò º
"ïîòóæíèì ñèãíàëîì äëÿ ³íøèõ êðà¿í-
÷ëåí³â ùîäî ïåðåâàã, ÿê³ íåñå Êîíñòè-
òóö³ÿ". Íàñòóïíîþ äîêóìåíò ìîæå ðà-
òèô³êóâàòè ²ñïàí³ÿ, äå â³äïîâ³äíèé
ðåôåðåíäóì â³äáóâñÿ 20 ëþòîãî.

http://www.eupolitix.com

СЛОВЕНіЯ РАТИФіКУВАЛА
КОНСТИТУЦіЮ ЄС
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Ê îì³ñàð ªÑ ç ïèòàíü òîðã³âë³ Ïåòåð
Ìàíäåëüñîí ïðîïîíóº ñïðîñòèòè

ïðàâèëà åêñïîðòó òîâàð³â ç êðà¿í, ùî
ðîçâèâàþòüñÿ. 

Ðåôîðìóâàííÿ öèõ ïðàâèë, çà ñëî-
âàìè ïàíà Ìàíäåëüñîíà, áóäå ñïðÿìî-
âàíî íà ðîçâèòîê òîðã³âë³, à íå íà
ñòâîðåííÿ ïåðåøêîä. 

Ïðàâèëà áóëî ââåäåíî â ä³þ äëÿ
òîãî, ùîá ñòâîðèòè ñïðèÿòëèâ³ óìîâè
äëÿ åêñïîðòó òîâàð³â ³ç ìåíø ðîçâè-
íóòèõ êðà¿í òà óíåìîæëèâèòè ð³çí³
äèñêðèì³íàö³éí³ çàõîäè ùîäî íèõ. Òà-
êèì ÷èíîì áóëî â³äêðèòî ðèíîê äëÿ
òîâàð³â ³ç öèõ êðà¿í. 

Ï.Ìàíäåëüñîí çàêëèêàº â³ñ³ì íàé-
á³ëüøèõ ³íäóñòð³àëüíèõ êðà¿í çàïðîïî-
íóâàòè áåçòàðèôíèé òà â³ëüíèé â³ä
êâîò äîñòóï äî ðèíê³â "âåëèêî¿ â³ñ³ìêè"
òîâàð³â ç êðà¿í, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ïðî-
òÿãîì äåê³ëüêîõ ðîê³â. Â³í ïåðåêîíà-
íèé, ùî ªÑ çðîáèâ óñå, ùîá â³äêðèòè
äîñòóï äî ñâîãî ðèíêó, àëå êðà¿íàì, ÿê³
ðîçâèâàþòüñÿ, ïîêè ùî íå âèñòà÷àº êî-
ìåðö³éíî¿ ìîæëèâîñò³ ñêîðèñòàòèñÿ çà-
ïðîïîíîâàíèìè ïåðåâàãàìè. 

http://www.europarl.eu.int

МОЖЛИВЕ
СПРОЩЕННЯ
ПРАВИЛ
ЕКСПОРТУ

Ð óìóí³ÿ âïåâíåíà ó ñâîºìó âñòóï³ â
ªâðîñîþç çã³äíî ïëàíó. Ïðî öå

ñâ³ä÷àòü çàÿâè íîâîãî êåð³âíèöòâà äåð-
æàâè. "ß ïåðåêîíàíèé, ùî ìè çìîæåìî
âèêîíàòè âñ³ íàø³ çîáîâ'ÿçàííÿ äî
ïðèºäíàííÿ äî ªÑ 2007 ðîêó", — çàÿâèâ
ó Áðþññåë³ ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Ðóìóí³¿
Êàë³í Ïîïåñêó Òàð³÷åàíó. Ó ªÑ, îäíàê,
íàãîëîøóþòü íà ñåðéîçíèõ ïðîáëåìàõ,
ÿê³ êðà¿í³ ñë³ä âèð³øèòè ïðîòÿãîì öüî-
ãî ÷àñó: êîðóïö³ÿ, ðåôîðìà ñóäîâî¿ ñè-
ñòåìè, íàäì³ðíà äåðæàâíà ï³äòðèìêà

ï³äïðèºìñòâ. "ß õîò³â áè áà÷èòè, ùî âñå
éäå ó â³ðíîìó íàïðÿìêó, àëå ìè áóäåìî
îá'ºêòèâíèìè é ñåðéîçíèìè ó ïðîöåñ³
ìîí³òîðèíãó ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó â Ðó-
ìóí³¿", — çàÿâèâ Ïðåçèäåíò ªâðîêîì³ñ³¿
Æîçå Áàððîçó. Êîì³ñ³ÿ ìàº îïðèëþäíè-
òè ñâîþ äîïîâ³äü ùîäî Ðóìóí³¿ â
æîâòí³, ³ ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ïðîãðåñó ó
âèð³øåíí³ çãàäàíèõ ïðîáëåì Áðþññåëü
ìîæå ðåêîìåíäóâàòè â³äêëàñòè âñòóï
ö³º¿ êðà¿íè äî ªÑ íà ð³ê.

http://euractiv.com 

БУХАРЕСТ ДЕМОНСТРУє ВПЕВНЕНіСТЬ,
БРЮССЕЛЬ — СУМНіВИ 

« Ï åðøèìè ïëþðàë³ñòè÷íèìè âè-
áîðàìè ç 1953 ðîêó» íàçâàâ

çàãàëüí³ âèáîðè â ²ðàêó ªâðîïåéñüêèé
Ñîþç. «Ìè â³ääàëè íàëåæíå ìóæíîñò³
é ð³øó÷îñò³ ³ðàêö³â, ùî ïðîãîëîñóâà-
ëè íà âèáîðàõ, íåçâàæàþ÷è íà âàæêó
ñèòóàö³þ ç áåçïåêîþ, — çàÿâèâ â³ä
³ìåí³ Ñîþçó ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ
ñïðàâ ãîëîâóþ÷îãî â ªÑ Ëþêñåìáóðãó
Æàí Àññåëüáîðí. — Ìè ñîë³äàðí³ ç ðî-
äèíàìè æåðòâ, ÿê³ ïîñòðàæäàëè ÷åðåç
òåðîðèçì ï³ä ÷àñ âèáîð³â ³ ñï³â÷ó-
âàºìî ¿ì. Ìè â³òàºìî òå, ùî âèáîðè
áóëè ïðîâåäåí³ â ãàðíèõ, ÿê íà îáñòà-

âèíè, óìîâàõ, ³ ÿâêà âèáîðö³â áóëà
âèñîêîþ». 

«Íåçâàæàþ÷è íà âåëèê³ òðóäíîù³,
öå áóâ âåëèêèé äåíü äëÿ äåìîêðàò³¿ ³
ñâîáîäè, — çàçíà÷èâ ó ñâî¿é çàÿâ³ Ïðå-
çèäåíò ªâðîêîì³ñ³¿ Æîçå Áàððîçó. —
Íàðîä ²ðàêó ïîñëàâ ïîòóæíèé ñèãíàë
â³ääàíîñò³ äåìîêðàòè÷íèì ö³ííîñòÿì,
ÿê³ ìè â ªâðîï³ òàê ö³íóºìî é çàõè-
ùàºìî». Çà ê³ëüêà äí³â äî ãîëîñóâàííÿ
êîì³ñ³ÿ îãîëîñèëà ïðî âèä³ëåííÿ 200
ìëí. ºâðî íà äîïîìîãó ²ðàêó íà äîäàòîê
äî 320 ìëí., âèä³ëåíèõ ç 2003 ðîêó. 

http://www.eu2005/lu/on/index/html

ЄС ПРИВіТАВ іРАКСЬКі ВИБОРИ
і НАДАВ ІРАКУ ДОПОМОГУ

ª âðîïåéñüêèé Ñîþç òèì÷àñîâî
ïðèïèíèâ äèïëîìàòè÷í³ ñàíêö³¿

ïðîòè Êóáè. Òàêå ð³øåííÿ óõâàëèëà
Ðàäà ì³í³ñòð³â çàêîðäîííèõ ñïðàâ ªÑ
ï³ñëÿ òîãî, ÿê êåð³âíèöòâî Êóáè
çâ³ëüíèëî ç-ï³ä âàðòè ê³ëüêîõ îïî-
çèö³îíåð³â, àðåøòîâàíèõ ó ìèíóë³ ðî-
êè. "Ðàäà ì³í³ñòð³â çàÿâèëà ïðî ñâîþ
ãîòîâí³ñòü äî ïîñò³éíîãî ä³àëîãó ç êó-
áèíñüêèì êåð³âíèöòâîì äëÿ äîñÿãíåí-
íÿ â³ä÷óòíèõ ðåçóëüòàò³â ó ïîë³òè÷í³é
òà åêîíîì³÷í³é ñôåðàõ ³ ó ñïðàâàõ ç
ïðàâ ëþäèíè, — ïîâ³äîìèâ ì³í³ñòð çà-
êîðäîííèõ ñïðàâ ãîëîâóþ÷îãî â ªÑ

Ëþêñåìáóðãó Æàí Àññåëüáîðí. —
Á³ëüøå òîãî, Ðàäà âèð³øèëà ðîçâèíó-
òè ³íòåíñèâí³ø³ â³äíîñèíè ç ìèðíîþ
ïîë³òè÷íîþ îïîçèö³ºþ òà ç øèðøèìè
âåðñòâàìè êóáèíñüêîãî ãðîìàäÿíñüêî-
ãî ñóñï³ëüñòâà ÷åðåç ïîãëèáëåíèé ³
ðåãóëÿðí³øèé ä³àëîã". 

ªÑ ïðèçóïèíèâ â³äíîñèíè ç Êóáîþ
2003 ðîêó ÷åðåç óâ'ÿçíåííÿ 75 ïîë³-
òè÷íèõ îïîíåíò³â ðåæèìó Êàñòðî. Ì³í³-
ñòðè çàêîðäîííèõ ñïðàâ âèð³øèëè çíî-
âó ïîâåðíóòèñÿ äî ðîçãëÿäó êóáèíñüêî-
ãî ïèòàííÿ äî ëèïíÿ öüîãî ðîêó.

http://www.eu2005/lu/on/index/html 

ЄС ПОНОВЛЮє 
ВіДНОСИНИ З КУБОЮ

Ó ðÿä Í³äåðëàíä³â ïëàíóº ââåñòè
îáîâ'ÿçêîâ³ åêçàìåíè äëÿ ³ìì³ã-

ðàíò³â, ùî ïðè¿çäÿòü äî êðà¿íè íà ïî-
ñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ. 

Çã³äíî ç öèì ïëàíîì, ³ìì³ãðàíòè
ñêëàäàòèìóòü òåñò íà çíàííÿ ìîâè ³
ïîâèíí³ ìàòè áàçîâ³ çíàííÿ ïðî êðà-
¿íó. Ì³í³ñòð ç ïèòàíü ³ìì³ãðàö³¿ Ð³òà
Âåðäîíê çàÿâèëà, ùî åêçàìåíè ïðîõî-
äèòèìóòü â òèõ êðà¿íàõ, äå ïðîæèâà-
þòü áàæàþ÷³ ³ìì³ãðóâàòè. 

Çà ñëîâàìè ì³í³ñòðà, äëÿ óñï³øíî-
ãî ñêëàäàííÿ åêçàìåíó ïîòð³áíî
ïðîéòè êóðñ, ðîçðàõîâàíèé íà 350 ãî-
äèí, à òàêîæ çàïëàòèòè 395 ºâðî. Â
öþ ñóìó âõîäèòü îïëàòà çà åêçàìåí
òà ïàêåò ³íôîðìàö³¿ äëÿ ï³äãîòîâêè äî
íüîãî. Âò³ì, îêðåì³ ïîë³òèêè Í³äåð-
ëàíä³â  âèñòóïèëè ïðîòè ³í³ö³àòèâè
óðÿäó. Íà äóìêó äåïóòàò³â, åêçàìåí
çàíàäòî ñêëàäíèé òà äóæå äîðîãèé.

НіДЕРЛАНДИ
ПЛАНУЮТЬ
ВВЕСТИ
ЕКЗАМЕНИ ДЛЯ
іММіГРАНТіВ 

Ç à ïîâ³äîìëåííÿì í³ìåöüêèõ ìåä³à,
Í³ìå÷÷èíà íàìàãàºòüñÿ îòðèìàòè

íàéâèùó â³éñüêîâó ïîñàäó â ªâðîïåé-
ñüêîìó Ñîþç³. 

Î÷³êóºòüñÿ, ùî íàñòóïíîãî ðîêó
ãîëîâíîãî ³íñïåêòîðà í³ìåöüêî¿ àðì³¿
Âîëüâãàíà Øíàéäåðãàíà áóäå âèñóíó-
òî íà íàéâèùó â³éñüêîâó ïîñàäó â ªÑ,
³ ó âèïàäêó ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó

â³í çàéìå ïîñàäó ãîëîâè â³éñüêîâîãî
êîì³òåòó ªÑ ó 2007 ðîö³. 

Ãîëîâíèì çàâäàííÿì â³éñüêîâîãî
êîì³òåòó º íàãëÿä òà äîïîìîãà ó ðîç-
âèòêó â³éñüêîâèõ ãðóï "øâèäêîãî ðåà-
ãóâàííÿ" ªÑ. Êîæíà òàêà ãðóïà ìàº
ñêëàä äî 1,5 òèñ. â³éñüêîâèõ ³ ïîâèí-
íà ïðèáóâàòè íà ãàðÿ÷³ òî÷êè ó áóäü-
ÿêîìó ì³ñö³ ñâ³òó çà 15 ä³á.  

ХТО ОчОЛИТЬ 
ВіЙСЬКОВИЙ КОМіТЕТ ЄС?



Í Î Â È Í È  ª Ñ
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Н
ова Служба надаватиме кілька но

вих послуг у режимі реального часу,
при чому основні послуги забезпе

чуватимуться англійською, фран


цузькою, іспанською та португальською
мовами. Також з'явиться новий розділ
"Ринок", спрямований на полегшення ук

ладення угод між трейдерами, а також
розширена база даних з торгової статис

тики. Нині ще триває робота над удоско

наленням системи, за допомогою якої на

даватиметься більш детальна інформація
щодо спеціальних вимог до імпорту то

варів і внутрішнього оподаткування в кра

їнах ЄС. Очікується, що цю роботу буде

закінчено в першій половині 2005 р. 
Комісар ЄС з питань торгівлі Петер

Мандельсон сказав: "Це ще один конкрет

ний спосіб допомогти країнам, що розви

ваються, здійснювати експорт до ЄС.
Європейський Союз продовжуватиме ро

бити такі конкретні кроки у світі, де нета

рифні перешкоди залишаються насправді
останнім бар'єром на шляху до наших
ринків для найбідніших країн. Я маю
приємність повідомити вам, що протягом
2005 року на цьому сервісному сайті з'я

виться ще більше додаткових послуг." 

Доступ до цієї служби знаходиться на
сайті: http://export�help.cec.eu.int 

Службу сприяння експорту, запо9
чатковану Європейською Комісією у
лютому 2004 р., було створено, щоб
допомогти експортерам з країн, що
розвиваються, із доступом до ринку
ЄС. За час її роботи цією Службою
скористалися 484 тис. разів із се9
реднім показником 1 450 запитів на
день. Усі зацікавлені активно корис9
тувалися поштовою скринькою Служ9
би, у результаті чого Комісією було де9
тально опрацьовано більше 890
інформаційних запитів. Зворотна
інформація, отримана від користу9
вачів бази даних, стала основою для
розробки нових послуг. 

Сьогодні в режимі реального часу
надаються нові послуги, які допомага9
ють зробити службу більш корисною
для експортерів з країн, що розвива9
ються. Вона включає багатомовну
версію (англійську, французьку, іспан9
ську та португальську) кількох серві9
сів; торгову статистику 25 країн ЄС;
нові розділи "Ринок" і "Контакти". На
сайті можна отримати також більш
детальну інформацію щодо усіх типів
транскордонних переміщень, включа9
ючи тарифні квоти, кількісні обмежен9
ня, заходи спостереження за імпор9
том, ввізні та індикативні ціни, анти9
демпінгові заходи та спеціальні схе9
ми генеральних преференцій. 

Тепер користувачі бази даних мо9
жуть побачити більш комплексну кар9
тину щодо заходів, які застосовують9
ся до торгових операцій у країнах ЄС,
включаючи прямий доступ до відпо9
відного законодавства. 

Д о в і д к а

ДОПОМОГА З ПИТАНЬ ЕКСПОРТУ
ДЛЯ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ
ЄС запровадив
удосконалену
багатомовну версію
Служби сприяння
експорту, що
працюватиме в режимі
реального часу в
Інтернеті. За допомогою
цієї служби буде
надаватися допомога
виробникам з країн, що
розвиваються, які
планують експортувати
свою продукцію на
ринки ЄС. 

Ó ñåðåäèí³ ëþòîãî â ªâðîïåé-
ñüêîìó Ñîþç³ íàáðàëè ÷èí-

íîñò³ íîâ³ ïðàâèëà çàõèñòó ïðàâ
ïàñàæèð³â. Â³äòåïåð ó âèïàäêó
â³äìîâëåííÿ ïàñàæèðà ëåò³òè
àâ³àðåéñîì, êâèòîê íà ÿêèé â³í
çàáðîíþâàâ ðàí³ø, àâ³àêîìïàí³¿
áóäóòü ïîâèíí³ ñïëàòèòè éîìó
â³ä 250 äî 600 ºâðî êîìïåí-
ñàö³¿, â çàëåæíîñò³ â³ä äîâæèíè
ìàðøðóòó. 

"Äëÿ ãðîìàäÿí öå º êîíêðåò-
íèì ïðèêëàäîì òèõ ïåðåâàã, ùî
íàäàº Ñîþç ó ïîâñÿêäåííîìó
æèòò³", — â³äçíà÷èâ â³öå-ïðåçè-

äåíò ªâðîêîì³ñ³¿, êîì³ñàð ªÑ ³ç
ïèòàíü òðàíñïîðòó Æàê Áàððî.
Íîâ³ ïðàâèëà áóäóòü ñòîñóâàòè-
ñÿ íå ò³ëüêè ïàñàæèð³â, ùî âèë³-
òàþòü ç àåðîïîðò³â ªÑ, àëå ³ òèõ,
êîòð³ ëåòÿòü ó ªÑ ³ç òðåò³õ êðà¿í. 

Êð³ì òîãî, ªâðîêîì³ñ³ÿ ïðåä-
ñòàâèëà ùå îäèí ïðîåêò ðåãóëþ-
âàííÿ (ð³çíîâèä çàêîíîäàâñòâà
ªÑ), ïîêëèêàíèé çàõèñòèòè ïðà-
âà ëþäåé ç îáìåæåíîþ ìîá³ëü-
í³ñòþ, òîáòî ³íâàë³ä³â. Çàêîíî-
ïðîåêò ïåðåäáà÷àº íàäàííÿ ¿ì
áåçêîøòîâíî¿ äîïîìîãè â àåðî-
ïîðòàõ ³ ïðè ïîñàäö³ â ë³òàê. 

Ó ãðóäí³ 2004 ðîêó îá’ºì ³í-
äóñòð³àëüíèõ çàìîâëåíü ó

êðà¿íàõ ªâðîçîíè  âèð³ñ íà 8,8%
ó ïîð³âíÿíí³ ç ëèñòîïàäîì öüî-
ãî æ ðîêó. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº
ªâðîñòàò. Òàêîæ, çà éîãî îö³í-
êîþ, ð³ñò ³íäóñòð³àëüíèõ çàìîâ-
ëåíü ó ö³é ÷àñòèí³ ªâðîïè ñêëà-
äàâ 1,7% ó ëèñòîïàä³ òà 0,1% â
æîâòí³. 

Íîâ³ çàìîâëåííÿ â EU25 âè-
ðîñëè íà 11,0% â ãðóäí³ 2004
ðîêó, ï³ñëÿ íåçíà÷íîãî ðîñòó

(0,4%) â ëèñòîïàä³ òà 1,0% â
æîâòí³. 

Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, â ãðóäí³
2004 ðîêó â³äíîñíî ãðóäíÿ
2003 ðîêó ³íäóñòð³àëüí³ íîâ³
çàìîâëåííÿ çá³ëüøèëèñü íà
17.0% â ªâðîçîí³ ³ äî 18.9% â
EU25. Ñåðåäí³é ³íäóñòð³àëüíèé
³íäåêñ çàìîâëåíü ïðîòÿãîì óñü-
îãî ðîêó 2004, ïîð³âíÿíîãî ç
2003, âèð³ñ äî 8.5% â ªâðîçîí³
³ äî 8.3% â EU25.

http://europa.eu.int/comm/

ЄС: ЗНАчНИЙ РіСТ
іНДУСТРіАЛЬНИХ ЗАМОВЛЕНЬ

У ЄС НАБРАЛИ чИННОСТі 
НОВі ПРАВИЛА ЗАХИСТУ 

АВіАПАСАЖИРіВ
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Український Науково9техно9
логічний Центр (УНТЦ) — міжуря9
дова некомерційна організація,
заснована в 1993 році трьома
країнами9донорами (США, Кана9
дою й Швецією, на зміну яким у
1997 році прийшов Європейсь9
кий Союз) і Україною, Азербайд9
жаном, Грузією, Узбекистаном
та Молдовою, які пізніше приєд9
налися до протоколу. Японія та9
кож бере участь у якості донора. 

Діяльність Центру присвяче9
на нерозповсюдженню техно9
логій і експертиз, що стосують9
ся ядерної зброї та систем
транспортування. Головна мета

Центру — допомога в здійсненні
дослідницьких програм з мир9
ного використання елементів
зброї масового знищення, а та9
кож заохочення комерціалізації
військових технологій. 

Із дня заснування Центр за9
початкував більш як 800 про9
ектів. У них взяли участь понад
12 тисяч учених, 2300 з яких
раніше працювали над ство9
ренням ядерної зброї. Фонди
організації, завдяки внескам
усіх донорів, склали $113 млн.,
при цьому доля ЄС — 17% (кош9
ти, виділені через програму
Tacіс).

Д о в і д к а

П
роекти стосуються різних сфер,
наприклад, біологічних (дослід

ження нових протиракових препа

ратів) або екологічних (ліквідуван


ня наслідків небезпечних хімічних за

бруднень). Деякі проекти фокусуються
на соціальних темах, таких, як перегово

ри з офіційною владою або тренінги для
науковців України та Кавказу.

Правління активно підтримує УНТЦ у
дотриманні програми досліджень і роз

витку, особливо стосовно взаємодії з
Національною академією наук України, і
зазначає, що варто розвивати спільні
фінансовані проекти в перспективних
напрямках досліджень.

Учасники зустрічі обговорили взаємо

дію Центру з підприємцями країн ЄС, а та

кож координацію діяльності з країнами ЄС.
Стратегія Центру — працевлаштування ко

лишніх науковців, які працювали над ство

ренням зброї масового знищення, а також
комерціалізація мирних технологій, що бу

ли спрямовані на виробництво цієї зброї.

Український центр науки й технологій
зацікавлений у поширенні інформації
про його науковий потенціал, у створенні
мережі зацікавлених компаній та інсти

тутів, у координованому співробітництві.
Цим питанням буде присвячено спільний
семінар УНТЦ
НАТО, який пройде в Києві
25—27 травня 2005 року.

ЧЕРГОВА ЗУСТРІЧ 
УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО�
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ
У середині лютого представники Єврокомісії, країн9
членів ЄС і країн9кандидатів зібралися в Києві, щоб
проаналізувати результат засідання правління
Українського Науково9технологічного Центру
(УНТЦ), яке відбулося 10 лютого. На 199й зустрічі
правління затвердило 10 регулярних проектів, які
цілком або частково фінансуються з бюджету ЄС
(наприклад, програма ядерної безпеки Tacіс).
Загальний внесок ЄС складає 1 030 000 євро.

ª âðîïåéñüêå êîñì³÷íå àãåíòñòâî
çä³éñíèëî çàïóñê ñâîº¿ ðàêåòè

Àð³àí 5-ÅÑÀ. Ìîãóòí³é êîñì³÷íèé
àïàðàò, ùî ñÿãàº 50 ìåòð³â ó
âèñîòó, ñòàðòóâàâ ³ç êîñìîäðîìó
Êóðó, ùî â Áðèòàíñüê³é Ãâ³àí³, ³
ï³äíÿâ íà íàâêîëîçåìíó îðá³òó ñó-
ïóòíèêè çàãàëüíîþ âàãîþ 8000
ê³ëîãðàì³â. 

Öå áóâ ïåðøèé çàïóñê ï³ñëÿ íå-
âäà÷³ â 2002 ðîö³, êîëè êåðóâàííÿ
ðàêåòîþ áóëî âòðà÷åíî òà ¿¿ äîâå-
ëîñÿ çíèùèòè. Êîìïàí³ÿ Arianespa-
ce, ÿêà çà äîðó÷åííÿì ªâðîïåéñü-
êîãî êîñì³÷íîãî àãåíòñòâà ïðîâî-
äèòü ö³ çàïóñêè, ââàæàº, ùî âäàëèé
çàïóñê çì³öíèòü ¿¿ ïîçèö³¿ íà ðèí-
êó êîñì³÷íî¿ òåõí³êè òà ïîñëóã. 

Âèêîðèñòàííÿ íîâ³òíüî¿ ðàêåòè-
íîñ³ÿ äîçâîëèòü ñêîðîòèòè âèòðàòè
íà çàïóñê ³ç 30—40 òèñ. äîëàð³â çà
ê³ëîãðàì äî 15—20 òèñ. äîëàð³â.  

Àð³àí 5-ÅÑÀ ìîæå âèâîäèòè íà
ãåîñòàö³îíàðíó îðá³òó â³äðàçó
ê³ëüêà ñóïóòíèê³â çàãàëüíîþ âàãîþ
äî 10 000 ê³ëîãðàì³â. 

Öåé çàïóñê áóâ àïðîáàö³ºþ íî-
âèõ ìåõàí³çì³â òà àãðåãàò³â ðàêåòè.
Íà îðá³òó áóëè äîñòàâëåí³ ³ñïàíñü-
êèé â³éñüêîâèé ñóïóòíèê çâ'ÿçêó
XTAR-EUR ³ åêñïåðèìåíòàëüíèé
êîñì³÷íèé àïàðàò SloshSat, ùî áóäå
ïðîâîäèòè â êîñìîñ³ åêñïåðèìåíòè
ç ð³äèíàìè. 

Äâà íîâ³ ðîçã³íí³ áëîêè ðàêåòè
âèêîðèñòîâóþòü á³ëüøå ïàëüíîãî ³
äàþòü á³ëüøó òÿãó, í³æ ïîïåðåäíÿ
ìîä³ô³êàö³ÿ. Óäîñêîíàëåíî òàêîæ
äâèãóí "Âóëêàí", ùî âêëþ÷àºòüñÿ
íà íàñòóïíèõ ñòàä³ÿõ ïîëüîòó. 

Êîì³ñ³ÿ ç ðîçñë³äóâàííÿ ³íöè-
äåíòó â 2002 ðîö³ ïðèéøëà äî âèñ-
íîâêó, ùî ïðè÷èíîþ íåâäà÷³ ì³ã
ñòàòè âèò³ê ó êîíòóð³ îõîëîäæåííÿ
ñîïëà "Âóëêàíó". Â ðåçóëüòàò³ ñîïëî
äåôîðìóâàëîñÿ, ðàêåòà ç³éøëà ç
ðîçðàõóíêîâî¿ òðàºêòîð³¿ ïîëüîòó, ³
ñïðàöþâàâ ìåõàí³çì ñàìîçíèùåííÿ. 

За матеріалами BBCrussian.com

ЄВРОПА
ПІДКОРЮЄ
КОСМОС 
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Ц
е демографічний (густота та
розподіл населення, вікова
структура, захворюваність,
смертність), екологічний (клі


мат та навколишнє середовище),
культурний (поведінка, освіта, нав

чання), економічний (галузева
структура промисловості та струк

тура зайнятості, рівень розвитку),
соціальний (схеми захисту), ме

дичний (медична практика), техно

логічний (доступність найбільш
ефективних засобів) чи юридич

ний (встановлена практика). ОЗ є
елементом соціальної структури і
залежить від її організації, оскільки
у різних країнах по
різному розви

нені медичні послуги та дифе

ренційні ознаки. Існує стільки ж
систем ОЗ, скільки країн, і існує ба

гато досліджень відмінностей між
ними. Ми розглянемо їх щодо
фінансування, структури системи,
медичної практики та користуван

ня медичними послугами.

Фінансування відображає
різні можливості мобілізації
ресурсів
Організація Економічного Спів


робітництва та Розвитку (ОЕСР)
встановила, що різке зростання ви


трат на ОЗ зумовлено зростанням
цін та збільшенням користування
медичними послугами. Структура
витрат на ОЗ відображає, що вони
фокусуються на досить незначній
частині населення. В деяких краї

нах 5% населення сплачує 50% ви

трат на ОЗ. В середньому, ті, кому
за 65, складають 1/4 населення

працездатного віку. Якби витрати
на ОЗ для груп ризику не були роз

поділені на все суспільство, ці лю

ди були б не в змозі заплатити за
лікування, якого вони потребують,
і вірогідно, їх здоров'я, яке в будь

якому разі є гіршим, ще більше
погіршилось би.

Соціалізоване фінансування
витрат на ОЗ передбачає застосу


вання принципу солідарності, що
означає розподіл ризиків на все
населення, і сприяє фінансуванню
системи в залежності від доходу,
через оподаткування чи соціальні
внески. Це єдина форма доступу
до лікування, яка є в основному
міжвіковою. В середньому, гро

мадсько
державні витрати на ОЗ,
що в основному складаються з ви

трат на соціальний захист, станов

лять від 70 до 85% всіх витрат на
ОЗ в ЄС. Країни з низьким ВВП ма

ють найнижчі рівні соціального
фінансування. Варіювання складає
від 91.8% для Люксембургу до
57.7% для Греції.

Дві моделі та широкий спектр
варіантів фінансування
системи ОЗ 
Сучасні форми соціального за


хисту з'явились з початком про

мислової ери. Спочатку це була мо

дель суспільства взаємних вигод
ХIХ та першої половини ХХ ст. Про

тягом ХХ ст, громадський захист
розвивався на основі двох моде

лей: перша — обов'язкового соці

ального страхування, і друга —
створення системи національних
медичних послуг. Ці моделі відомі

Системи охорони здоров'я (ОЗ)
в країнах Європи формуються
внаслідок взаємодії між
багатьма комплексними
факторами. 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
ЯК ЧАСТИНА
СИСТЕМИ
ГРОМАДСЬКОГО
ЗАХИСТУ
В ЄВРОПЕЙСЬКИХ
КРАЇНАХ
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як системи Бісмарка та Беверіджа,
відповідно до їх засновників. 

Канцлер Німеччини фон Біс

марк досяг зменшення соціального
напруження, ввівши у 1880 році
план страхування, що забезпечу

вав захист від соціальних ризиків
шляхом страхування. Він зробив
страхування обов'язковим як для
робітників, так і для службовців та
ввів співвідношення між внесками
та отримуваним доходом. Перший
закон, що встановлював принцип
обов'язкового соціального страху

вання, було прийнято у Німеччині в
1881 році і стосувався він страху

вання від хвороб. Закон базувався
на практиці, що на той час працю

вали 10 000 лікарняних кас.

Коли Великобританія реоргані

зовувала свою систему лікарень
протягом Другої світової війни, во

на застосувала інший підхід: націо

нальну систему ОЗ. Ця модель бу

ла розроблена за завданням лорда
Беверіджа і пізніше встановлена на
основі чотирьох основних прин

ципів:

Охоплення всього населення;
Повний захист, що передбачає
гарантії незалежно від ризику;
Єдина система, що вимагає
централізованого національно

го управління;
Узгодженість вигод, за яких
пропозиція відповідає потре

бам.
Структура та фінансування вит


рат на ОЗ усіх європейських країн
базується на одному з двох підхо

дів. Спочатку модель Бісмарка роз

повсюдилась у найбільш промис

лово розвинених країнах. Захист
зводився до захисту найманих пра

цівників, а згодом поступово по

ширився на все населення, за ви

нятком Німеччини та Нідерландів,
де певні групи (в основному ті, що
мають прибуток, що перевищує се

редній) можуть або повинні прид

бати приватну страховку.

У північноєвропейських країнах
різноманітні реформи призвели до
виникнення різних систем ОЗ у
1960
их. Частково вони перейняли
британський досвід, але в той же
час базувались на принципах соці

ального страхування та місцевого
управління системою. Ця комбіна

ція відома як Північна модель.

У Середземноморських країнах
радикальні політичні зміни 1970
их

призвели до реформування націо

нальних систем ОЗ за моделлю Бе

веріджа. 

Системи соціального страху

вання в основному пропонують за

хист в залежності від категорії. У
Бельгії є дві окремі системи: пер

ша, що охоплює все населення ок

ремо від працівників, що працюють
на своїх підприємствах, та друга,
що охоплює працівників, що пра

цюють на своїх підприємствах, що
покриває лише основні ризики.

У Франції існує три системи:
для найманих працівників та дер

жавних службовців, для працівни

ків, що працюють на своїх підпри

ємствах, та для фермерів. У Німеч

чині громадяни, дохід яких переви

щує певну межу не підлягають
обов'язковому страхуванню. У Ні

дерландах громадяни, дохід яких
перевищує певну межу не вклю

чені в державну систему. Ці систе

ми управляються соціальними
партнерами. У країнах з обов'язко

вим соціальним страхуванням
можна виділити дві системи для
покриття видатків на охорону здо

ров'я:

В одній групі країн, що включає
Бельгію, Люксембург та Фран

цію існує механізм компенсації
видатків на ОЗ. Застрахована
особа має право вільного вибо

ру провайдера медичних по

слуг, з яким укладено або ні
національну угоду. 
Друга група — Австрія, Німеч

чина та Нідерланди — надають
допомогу товарами. В цих краї

нах пацієнт, застрахований за
обов'язковим медичним стра

хуванням, одержує безкоштов

но лікування, якого він потре

бує, за умови, що він  користу

ється послугами провайдера,
занесеного до переліку на під

ставі договору між системою та
провайдером або його пред

ставником.
Соціальна система захисту пе


редбачає, що пацієнт одержить те
лікування, якого він потребує в за

лежності від стану його здоров'я. В
цих країнах лікарі загального
профілю виконують роль "швейца

ра /диспетчера": він направляє
пацієнта до спеціаліста.

У країнах з національною сис

темою ОЗ надання лікування та га

рантія доступу до нього інтегровані

в єдину організацію. Саме держа

ва, централізовано або ні, задо

вольняє потребу громадян у ліку

ванні. Взагалі, пацієнт не має спла

чувати платежі, крім як за будь
які
стандартні видатки. Покриття за

звичай всеохоплююче. В більшості
країн система ОЗ фінансується че

рез оподаткування (Великобри

танія, Ірландія, Данія, Фінляндія,
Швеція, Норвегія, Португалія).

Незважаючи на ці фундамен

тальні відмінності, системи ОЗ
протягом останніх 20 років зазнали
значних змін через необхідність
обмежувати видатки на ОЗ. Таким
чином кожна модель інкорпорува

ла управління та технології фінан

сування, що лежать в основі іншої,
і системи ОЗ перетворились на гіб

ридні системи. Основна причина
таких тенденцій в тому, що перед
системами постають однакові про

блеми. Перша — різке зростання
витрат на ОЗ внаслідок декількох
факторів, таких як швидкий розви

ток нових витратних медичних тех

нологій, висока ціна нових лікарсь

ких засобів та медикалізація соці

альних проблем.

По
друге, спад в економічному
зростанні, спроби забезпечити на

дійне  державно
громадське фі

нансування та бажання зменшити
виробничі затрати, для того щоб
створити зайнятість, здійснюють
значний тиск на можливості колек

тивного фінансування. І врешті
решт, демографічне старіння насе

лення суттєво обтяжує колективне
забезпечення витрат на медичне
обслуговування. 

За матеріалами Проекту
Європейського Союзу

"Фінансування і управління в
сфері охорони здоров'я

України". 

Загальна мета проекту полягає
сприянні розвиткові ефективного і
дієвого фінансування та управління
у сфері охорони здоров'я та ство�
рення необхідних умов для запро�
вадження соціального медичного
страхування. Основна діяльність
Проекту у 2005�2006 рр. передбача�
тиме правову підтримку впровад�
женню обов'язкового медичного
страхування в Україні, а також роз�
витку організаційних та практичних
аспектів у його реалізації.
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У
часники конференції обгово

рювали, як політика ЄС впли

ває на фінансування, ор

ганізацію та якість послуг

охорони здоров'я в країнах Євросо

юзу, щоб визначити єдину політику
ЄС у сфері охорони здоров'я.

На конференції зазначалося, що
національні системи охорони здо

ров'я все більше підпадають під
прямий чи непрямий вплив законо

давства та політики ЄС. Велика
кількість внутрішніх чинників та
процесів впливають на розвиток
національних систем охорони здо

ров'я багатьох країн Європи. До та

ких чинників можна віднести зрос

таючу вимогливість громадян, зрос

таючі очікування населення, пе

реміщення пацієнтів та професійних

медиків через кордони, старіння на

селення та стрімкі технологічні
зміни. Ці факти та спільні проблеми
не дозволяють зробити висновок,
що Європі потрібна єдина пан
Євро

пейська система охорони здоров'я.

Існуючі національні системи
охорони здоров'я діють у відповід

ному історичному та культурному
контексті. Якщо залишити в сторо

ні питання політичних можливос

тей, сама по собі пан
Європейська
система охорони здоров'я не га

рантує якості медичних послуг.

Останнє найкращим чином має
забезпечуватись на місцевому рів

ні. Однак важливо розуміти й вра

ховувати Європейській підхід та
вплив на охорону здоров'я.

На конференції на шести пара

лельних засіданнях велися обгово

рення таких тем:

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я
ТА ВНУТРІШНІЙ РИНОК ЄС

Учасники цієї дискусії дійшли
висновку, що на рівні ЄС існує про

тиріччя між результатами з точки
зору охорони здоров'я та економіч

ними й фінансовими питаннями, які
стають дедалі гострішими. Євро

пейський суд юстиції був часто зму

шений відповідати на прохання на

дати роз'яснення щодо цього пи

тання, і часто з різною долею
успіху. Існує багато підтверджень
взаємного зв'язку між певними ка

тегоріями товарів (алкогольні напої,
тютюн, харчові продукти та спо

живчі товари тощо) та громадським
здоров'ям. Оскільки внутрішній ри

нок ЄС регулює обіг цих товарів та
відповідних послуг (реклама або
сприяння збуту), то існує величез

ний потенціал для здійснення впли

ву на громадське здоров'я через
дієве ринкове законодавство. Уже
настав час медичній спільноті звер

нути належну увагу на це питання.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА
ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ КОРДОН
Є досить багато випадків, коли

хворі у пошуках гідного лікування
переїжджають у іншу країну. Або
навпаки, лікарі їдуть допомагати
своїм колегам з іншої держави ЄС.
Відповідна практика має позитив

ний досвід, і про це доповідали
учасники конференції. Спеціалісти
вважають, що Європейська Комісія
має створити форум, в рамках яко

го на основі єдиного банку даних
буде здійснюватися моніторинг
професійної мобільності лікарів.
Тому дуже важливими факторами
є прозорість та бажання обмінюва

тися інформацію щодо професій

ної реєстрації. Було визнано, що не
всі національні уряди спроможні
повною мірою забезпечити капі

тальні інвестиції в сферу охорони
здоров'я, і тому є неминучим при

ватне інвестування. Приватні інвес

тори звернулися до органів, що ре

гулюють податки та сферу охорони
здоров'я, з проханням сформулю

вати та запровадити їх ініціативи.

ІНТЕРНЕТ І МЕДИЦИНА

"Електронна" охорона здоров'я
— інструмент забезпечення відпо

відного рівня інформації, можли

вості вибору, які необхідні для євро

пейських споживачів та пацієнтів.
Тому не можна сьогодні формувати
політику в сфері охорони здоров'я
без врахування "електронної" систе

ми охорони здоров'я як її
невід'ємної складової частини.
Інтернет
медицина повинна склада

тися з багатьох комунікаційних ка

налів, з тим, щоб забезпечити і до

ступ, і його безперервність. Інтер

нет
медицина — це процес
співпраці, який посилює та змінює
взаємодію між учасниками систем
соціального захисту та охорони здо


У минулому році в м. Гаага
(Нідерланди) пройшла
конференція "ЄС —
Формування єдиної громади в
сфері охорони здоров'я", 
в якій взяли участь більше 400
керівників, що працюють 
у сфері охорони здоров'я 
в 25 країнах — членах ЄС. 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА
ВНУТРІШНІЙ РИНОК ЄС



Ù å äî ñ³÷íÿ 2007-ãî ðîêó â ªâðî-
ñîþç³ ïî÷íå ïðàöþâàòè Àãåíö³ÿ

ç ôóíäàìåíòàëüíèõ ïðàâ — íîâèé îð-
ãàí, ïîêëèêàíèé ñòåæèòè çà äîòðè-
ìàííÿì îñíîâíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäè-
íè â êðà¿íàõ-÷ëåíàõ ªÑ. Â³í çàì³íèòü
³ñíóþ÷èé íèí³ ªâðîïåéñüêèé öåíòð ç
ïèòàíü ðàñèçìó ³ êñåíîôîá³¿. Ä³ÿëü-
í³ñòü Àãåíö³¿ áàçóâàòèìåòüñÿ íà âè-
ïèñàí³é ó Êîíñòèòóö³¿ ªÑ Õàðò³¿ ç
ôóíäàìåíòàëüíèõ ïðàâ ³ ªâðîïåéñü-
ê³é êîíâåíö³¿ ç ïðàâ ëþäèíè. Êîí-
êðåòí³ ïðîïîçèö³¿ ªâðîïåéñüêî¿ êîì³-
ñ³¿ ùîäî ôóíêö³îíóâàííÿ ãîëîâíî¿
ïðàâîçàõèñíî¿ ñòðóêòóðè ªÑ áóäóòü
îïðèëþäíåí³ â òðàâí³.

"Êîì³ñ³ÿ çàâæäè ñåðéîçíî ñòàâèëà-
ñÿ äî çàáåçïå÷åííÿ áàëàíñó ì³æ åëå-
ìåíòàìè ñâîáîäè, áåçïåêè ³ ïðàâîñóä-
äÿ, — çàÿâèâ íà ñëóõàííÿõ ó Áðþññåë³
â³öå-ïðåçèäåíò ªÊ, êîì³ñàð ªÑ ç ïè-
òàíü þñòèö³¿, ñâîáîäè òà áåçïåêè
Ôðàíêî Ôðàòò³í³. — ªÑ ïîâèíåí ãà-
ðàíòóâàòè âèñîêèé ð³âåíü áåçïåêè òà-
êèì ÷èíîì, ùîá ö³ëêîì äîòðèìóâàëè-
ñÿ ³ ñâîáîäè". 

"Íîâà àãåíö³ÿ, íàñê³ëüêè ìè ñîá³
öå óÿâëÿºìî, íå º ÷èìîñü òèì, ùî çà-
ïðîâàäæóº ìîí³òîðèíã ñòîñîâíî äåð-
æàâ-÷ëåí³â, âîíà òàêîæ íå ïîâèííà
áóòè ôîðóìîì, ùî âèçíà÷àòèìå ñòàí-
äàðòè", — çàóâàæèâ  ì³í³ñòð þñòèö³¿

Ëþêñåìáóðãó Ëþê Ôðàéäåí, ÷èÿ
êðà¿íà çàðàç ãîëîâóº â ªÑ. Î÷³êóº-
òüñÿ, ùî íîâèé îðãàí ðîçðîáëÿòèìå
ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ºâðîïåéñüêî¿
çâ³òíîñò³ ç ïðàâ ëþäèíè íà îñíîâ³
âëàñíèõ äîñë³äæåíü. 

"Öå ìàº áóòè íåçàëåæíèé îðãàí ç³
ñâîáîäîþ ä³é òà äîñòàòí³ìè ðåñóðñàìè
äëÿ çáèðàííÿ ³íôîðìàö³¿ òà êîíñóëüòó-
âàííÿ óñòàíîâ ªÑ", — ñêàçàâ æóð-
íàë³ñòàì Êîì³ñàð Ôðàòò³í³. 

Ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêèõ êîíñóëüòàö³é
ç ïðèâîäó öüîãî ïèòàííÿ äåê³ëüêà
ïðîìîâö³â çàçíà÷èëè, ùî àãåíö³ÿ íå
ïîâèííà äóáëþâàòè ôóíêö³¿ âæå ³ñíó-
þ÷èõ îðãàí³çàö³é ³ç çàõèñòó ïðàâ ëþ-
äèíè. 

Òèì íå ìåíøå, òàêà âïëèâîâà ïðà-
âîçàõèñíà îðãàí³çàö³ÿ, ÿê Ì³æíàðîäíà
àìí³ñò³ÿ, ìàº ñóìí³â ùîäî òîãî, ÷è
ïðèíåñå êîðèñòü àãåíö³ÿ, ÿêó ¿¿ ïëà-
íóºòüñÿ ñòâîðèòè. ¯¿ ïðåäñòàâíèêè âè-
ñëîâèëè äóìêó, ùî Àãåíö³ÿ ç ôóíäà-
ìåíòàëüíèõ ïðàâ â³ä³ãðàâàòèìå íå-
çíà÷íó ðîëü, îñê³ëüêè äåðæàâè-÷ëåíè
íå äîçâîëÿòü ¿é "âèêîíóâàòè áóäü-
ÿêèé íàãëÿä çà äîòðèìàííÿì ïðàâ ëþ-
äèíè íà ñâî¿õ âëàñíèõ òåðèòîð³ÿõ".
Ìåæ³ çàâäàíü àãåíö³¿ òà ¿¿ ïîâíîâà-
æåííÿ ïîêè ùî çàëèøàþòüñÿ íåç'ÿñî-
âàíèìè. 

http://www.eupolitix.com

ЩО ТАКЕ АГЕНЦіЯ З
ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПРАВ?

Î Õ Î Ð Î Í À  Ç Ä Î Ð Î Â ’ ß  Â  ª Ñ

ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ. №2, ЛЮТИЙ, 2005 19

ров'я. Міністри охорони здоров'я
європейських країн повинні сфор

мулювати принципи інтегрування
електронної системи охорони здо

ров'я в державні системи соціально

го захисту та охорони здоров'я. 

ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОДУКЦІЯ
ТА ТОВАРИ МЕДИЧНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
Необхідно забезпечити інфор


мованість пацієнтів щодо появи
нових ліків, їх властивостей та
умов їх використання. Крім того,
існує гостра необхідність в забез

печенні більшої прозорості в пи

таннях клінічних випробувань ме

дикаментів та законодавчого регу

лювання їх впровадження. Не

обхідно також сформулювати по

няття інновації та стимулювати
проведення досліджень порівняль

них даних про ліки та нові техно

логії в галузі охорони здоров'я на
європейському рівні.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я У
МІСЦЕВИХ ГРОМАДАХ

Первинна медична допомога та
громадське здоров'я мають бути
пріоритетними напрямками в про

цесі розвитку систем охорони здо

ров'я. Запропоновано створити
Європейський форум первинної
медичної допомоги.

ДОВГОТРИВАЛА МЕДИЧНА
ДОПОМОГА

Відомо, що середній вік жителів
Європи невпинно збільшується.
Суспільство ЄС повинно сформува

ти адекватне бачення цього питан

ня. Настання періоду медичної за

лежності літніх людей (які не тільки
є споживачами довготривалої до

помоги, а скоріше підтримують її)
необхідно відтягнути на якомога
дальший час. Цього можна досягти
через організацію громадської кам

панії сприяння здоровому способу
життя серед літніх людей. 

За матеріалами Проекту
Європейського Союзу

"Фінансування і управління в
сфері охорони здоров'я

України та бюлетеню
"Сімейний лікар". 

Тел/факс редакції (044)244�29�13, e�
mail: ukrsvit2003@ukr.net.

Права пацієнта:
1. Пацієнт має право вільно вибирати

свого лікаря.
2. Пацієнт має право отримати допо


могу від лікаря, який вільний від будь

якого зовнішнього впливу при винесенні
своїх клінічних або етичних рішень.

3. Пацієнт має право погодитись або
відмовитись від лікування після отриман

ня адекватної інформації.

4. Пацієнт має право вважати, що йо

го лікар буде поважати конфіденційний
характер медичних і особистих даних про
нього.

5. Пацієнт має право вмерти з гідністю.
6. Пацієнт має право прийняти або

відхилити духовну й моральну підтримку,

включаючи допомогу духовної особи
відповідної конфесії.

"Пацієнт" у дослівному перекладі озна�
чає "той, що страждає".

У документах Всесвітньої Організації
Охорони здоров'я (ВООЗ) і законах бага

тьох країн це поняття визначається як
"особа, що потребує медичної допомоги,
незалежно від стану здоров'я".

За існуючими в Європі нормами, паці

єнти названі споживачами послуг систе

ми охорони здоров'я. Сьогодні права
пацієнтів стали важливим елементом у
політиці більшості Європейських країн,
усе більша їх кількість підтримує права
особистості як споживача послуг систе

ми охорони здоров'я. 

ЛІСАБОНСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ
СТОСОВНО ПРАВ ПАЦІЄНТА
Прийнята 34
ою Всесвітньою медичною асамблеєю,

Лісабон, Португалія, вересень/жовтень 1981 року.



ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ. №2, ЛЮТИЙ, 200520

Ø Ë ß Õ È  Ò À  Ê Î Ð Ä Î Í È  

ª âðîñîþç ìàº íàì³ð ñóò-
òºâî ï³äâèùèòè êîí-

êóðåíòîñïðîìîæí³ñòü
ñâîº¿ àâòîìîá³ëüíî¿ ïðî-
ìèñëîâîñò³. Äëÿ âò³ëåííÿ â
æèòòÿ â³äïîâ³äíî¿ ³í³ö³àòèâè
ªâðîêîì³ñ³¿ ñòâîðåíî ãðóïó âèñîêîãî ð³âíÿ "Àâòîìîá³ë³-21".
Ìåòîþ ãðóïè º âèðîáëåííÿ â³äïîâ³äíèõ ðåêîìåíäàö³é. "ß ïåðåêîíàíèé, ùî ªÑ
ìîæå êîíêóðóâàòè íà ñâ³òîâîìó ðèíêó, ÿêùî ìè çàïðîïîíóºìî âèùó ÿê³ñòü,
êðàù³ òåõíîëîã³¿ òà êðàùèé ñåðâ³ñ, — çàÿâèâ â³öå-ïðåçèäåíò ªâðîêîì³ñ³¿,
êîì³ñàð ç ïèòàíü ï³äïðèºìíèöòâà òà ³íäóñòð³¿ Ãþíòåð Ôåðõîéãåí. — ß õîò³â áè,
àáè ãðóïà "Àâòîìîá³ë³-21" âèðîáèëà êîíêðåòí³, ð³øó÷³ òà ³ííîâàö³éí³ ³äå¿ òà
ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî òîãî, ÿê ìè ìîæåìî çàâîþâàòè êëþ÷îâ³ ïîçèö³¿ â ãëîáàëü-
íèõ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåãîíàõ". Îñíîâíèìè êîíêóðåíòàìè ºâðîïåéñüêèõ àâòî-
âèðîáíèê³â º àìåðèêàíö³ òà ÿïîíö³. Ïåðøà çóñòð³÷ íîâîñòâîðåíî¿ ãðóïè â³äáó-
äåòüñÿ ó áåðåçí³.  http://www.europa.eu.int/comm/press_room/index_en.htm

Ò ðàíñïîðòíèé êîì³òåò ªâðîïåéñü-
êîãî Ïàðëàìåíòó ñõâàëèâ íîâå çà-

êîíîäàâñòâî ªÑ, ùî ïåðåäáà÷àº ºäèíó
ôîðìó ïðàâ íà âîä³ííÿ òðàíñïîðòíèõ
çàñîá³â â óñüîìó Ñîþç³. ªäèí³ "ïðàâà",
ÿê³ ïðèéäóòü íà çàì³íó áëèçüêî 100
ð³çíîâèäàì íèí³øí³õ ïîñâ³ä÷åíü, ìà-
òèìóòü ôîðìó êðåäèòíî¿ êàðòêè, â
ÿêó áóäå âìîíòîâàíî ì³êðî÷³ï ç ³í-
ôîðìàö³ºþ ïðî âîä³ÿ. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ,
ùî ïîñâ³ä÷åííÿ âèäàâàòèìåòüñÿ íà 10
ðîê³â äëÿ âîä³¿â ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â
òà ìîòîöèêë³â ³ íà 5 ðîê³â — äëÿ âîä³-
¿â âàíòàæ³âîê ³ àâòîáóñ³â. Ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ òåðì³íó ä³¿ ïîñâ³ä÷åíü ïîòð³áíî
áóäå ñêëàäàòè ïîâòîðí³ ³ñïèòè. 

Çàêîíîïðîåêò áóâ ñõâàëåíèé ó
æîâòí³ ìèíóëîãî ðîêó Ðàäîþ ªÑ, ³ òå-
ïåð çàòâåðäæåíèé òðàíñïîðòíèì êî-
ì³òåòîì ªâðîïàðëàìåíòó. Ï³ñëÿ öüîãî
êðà¿íè-÷ëåíè ªÑ ìàòèìóòü 10 ðîê³â
íà çàì³íó íèí³øí³õ íàö³îíàëüíèõ
âîä³éñüêèõ ïîñâ³ä÷åíü ºäèíèìè çàãà-
ëüíîñîþçíèìè.

http://www.europarl.eu.int 

В ЄС БУДУТЬ
єДИНі
ПОСВіДчЕННЯ
ВОДіїВ 

Ï ðî çàïî÷àòêóâàííÿ äåâ'ÿòè íîâèõ
ïðîãðàì ç òðàíñêîðäîííîãî ñï³âðî-

á³òíèöòâà âñåðåäèí³ ªÑ òà â ðàìêàõ
ªâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè ñóñ³äñòâà îãîëî-
ñèëà Äàíóòà Õóáíåð, êîì³ñàð ªÑ, ùî
â³äïîâ³äàº çà ðåã³îíàëüíó ïîë³òèêó. Çà-
ãàëüíà ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ ðåã³îí³â, ÿê³
áðàòèìóòü ó÷àñòü ó ïðîãðàìàõ, ñòàíî-
âèòü 57 ìëí. ÷îëîâ³ê, ³ äâ³ ç íèõ ñòîñó-
þòüñÿ ñï³âðîá³òíèöòâà ó òðèêóòíèêàõ

Óãîðùèíà—Ñëîâà÷÷èíà-Óêðà¿íà ³ Ïîëü-
ùà—Á³ëîðóñü—Óêðà¿íà. Çàïî÷àòêîâàí³
êîì³ñ³ºþ ïðîåêòè ñïðÿìîâàí³ íà ïîêðà-
ùåííÿ ïðèêîðäîííî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ó
öèõ êðà¿íàõ, ðîçâèòîê òðàíñïîðòíî¿ ìå-
ðåæ³, äîïîìîãó ìàëîìó òà ñåðåäíüîìó
á³çíåñó, òóðèçìó òîùî. Ïðîòÿãîì
2004—2006 ðîê³â íà ¿õíº âò³ëåííÿ ó
æèòòÿ ïåðåäáà÷åíî 260 ìëí. ºâðî. 

www.delukr.cec.eu.int

ЄС РОЗВИВАє ТРАНСКОРДОННЕ
СПіВРОБіТНИЦТВО

ª âðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ ïðåäñòàâèëà
ñâî¿ ïðîïîçèö³¿, ïîêëèêàí³ ïîñè-

ëèòè áîðîòüáó ç îðãàí³çîâàíîþ òðàíñ-
êîðäîííîþ çëî÷èíí³ñòþ âñåðåäèí³ ªÑ
³ ïîçáàâèòè çëî÷èíí³ óãðóïóâàííÿ
ìîæëèâîñò³ êîðèñòóâàòèñÿ â³äì³ííîñ-
òÿìè íàö³îíàëüíèõ çàêîíîäàâñòâ ³
ïðàâèë êðà¿í-÷ëåí³â. Çîêðåìà, êîì³ñ³ÿ
ïðîïîíóº ñóâîð³øå êàðàòè ë³äåð³â òà
ó÷àñíèê³â òàêèõ óãðóïóâàíü: ùîíàé-
ìåíøå 10 ðîê³â óâ'ÿçíåííÿ ïðèñóäæó-
âàòè ¿õí³ì ë³äåðàì ³ 5 ðîê³â — ðÿäî-
âèì ó÷àñíèêàì. Áðþññåëü òàêîæ çà-
êëèêàº íàëàãîäèòè âñåðåäèí³ Ñîþçó

îáì³í ³íôîðìàö³ºþ ïðî çàñóäæåííÿ
÷ëåí³â çëî÷èííèõ óãðóïîâàíü, ãàðìî-
í³çóâàòè íàö³îíàëüí³ çàêîíè  çàäëÿ
åôåêòèâíîãî é øâèäêîãî ïåðåñë³äó-
âàííÿ òèõ, õòî çä³éñíèâ çëî÷èí â îä-
í³é êðà¿í³-÷ëåí³ ³ âò³ê äî ³íøî¿. 

"ßêùî çëî÷èíö³ äóìàþòü, ùî ªâ-
ðîñîþçó ïðèòàìàííèé ì'ÿêèé ï³äõ³ä
äî çëî÷èííîñò³, òî âîíè ïîìèëÿþòü-
ñÿ", — çàÿâèâ êîì³ñàð ªÑ ç ïèòàíü þñ-
òèö³¿, ñâîáîäè òà áåçïåêè Ôðàíêî
Ôðàòò³í³. 

http://www.europa.eu.int/comm/press_room
/index_en.htm

ТРАНСКОРДОННіЙ ЗЛОчИННОСТі — Ні!
Ï ðåçèäåíòñòâî ªÑ òà ªâðîêîì³ñ³ÿ

îãîëîñèëè ïðî ïî÷àòîê ³ìïëåìåí-
òàö³¿ ïðîåêòó ªâðîïàññ, ïîêëèêàíîãî
ïîëåãøèòè ïðîöåñ ïðàöåâëàøòóâàííÿ
â ªÑ — ÿê òèì, õòî øóêàº ðîáîòó, òàê
³ ðîáîòîäàâöÿì. ªâðîïàññ — öå íàá³ð
äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòèòèìóòü âè÷åðï-
íó ³íôîðìàö³þ ïðî ðîá³òíèêà. Â³í
ñêëàäàòèìåòüñÿ ç ï'ÿòè åëåìåíò³â: 

ºäèíî¿ äëÿ âñ³õ êðà¿í ªÑ àíêåòè; 
òàê çâàíîãî ìîâíîãî ïàñïîðòó, ùî
çàñâ³ä÷óº çíàííÿ ìîâ; 
ïàñïîðòó ìîá³ëüíîñò³, ùî çàñâ³ä-
÷óº äîñâ³ä ðîáîòè â ³íøèõ êðà¿íàõ; 
äîêóìåíòó ïðî ñòóï³íü îñâ³òè; 
äîêóìåíòó, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ïðî-
ôåñ³éíó êâàë³ô³êàö³þ ëþäèíè. 

"Äëÿ âñ³õ òèõ, õòî çâåðòàºòüñÿ çà
ðîáîòîþ àáî âèâ÷àº òàêó ìîæëèâ³ñòü,
äóæå âàæëèâî, ùîá ¿õíÿ êâàë³ô³êàö³ÿ
³ êîìïåòåíö³ÿ áóëè ÷³òêî çðîçóì³ëè-
ìè é íàëåæíèì ÷èíîì îö³íåíèìè, —
çàÿâèâ êîì³ñàð ªÑ ç ïèòàíü îñâ³òè,
òðåí³íãó òà êóëüòóðè ßí Ô³ãåëü. —
ªâðîïàñ äîïîìîæå ¿ì ó öüîìó áóäü-äå
â ªâðîï³ òà ó âëàñíèõ äåðæàâàõ". 

http://europass.cedefop.eu.int 

ЄВРОПАСС —
ДОКУМЕНТ ДЛЯ
ШУКАчіВ РОБОТИ
В ЄС

ЗА КЛЮчОВі ПОЗИЦіЇ
В АВТОМОБіЛЬНИХ
ПЕРЕГОНАХ
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факторами  виробництва первинної  сіль

ськогосподарської  продукції  та  її пере

робки.  Відповідно до оцінок цього секто

ру, близько 20 %  засобів захисту рослин
складають:

1) підробки, 
2) нелегально  імпортовані, 
3) незаконно перепаковані. 
Приблизно у 50 % невеликих упаковок

містяться підроблені речовини. Така ситу

ація викликає втрату довіри до офіційних
виробників і дистриб'юторів, виникнення
проблем із здоров'ям та фінансових втра

ти фермерів. У державний бюджет не
надходять відповідні податки, українські
продовольчі товари втрачають репутацію
на світових ринках, а це перешкоджає
розвитку  дієвої ринкової економіки. 

Відповідно до політики справедливої
та прозорої конкуренції, яку проголосив
новий уряд України, дотримання інтелек

туальних прав власності та норм діючого
законодавства  є  передумовою сталого
економічного розвитку, захисту здоров'я
та безпечного для навколишнього сере

довища сільськогосподарського вироб

ництва. 

http://www.delukr.cec.eu.int/site/page
1137.html

Проект TACIС Бістро 
«ПРОТИДІЯ ВИРОБНИЦТВУ ТА ВЖИВАННЮ
ПІДРОБНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН»

Відповідно до проектної заявки  Верховної Ради
України, Представництво Європейської Комісії в
Україні визначило виконавцем проекту "Протидія
виробництву та вживанню підробних засобів
захисту рослин", що реалізується в рамках
програми Бістро, консорціум HTSPE. Термін
виконання проекту складає 12 місяців. 

ª âðîêîì³ñ³ÿ âèð³øèëà íàäàâàòè
ãðàíòè óí³âåðñèòåòñüêèì ïðî-

ãðàìàì, íàö³ëåíèì íà çàáåçïå÷åííÿ
ºâðî³íòåãðàö³¿. Íîâèé ïðîåêò â³äáó-
âàòèìåòüñÿ â ðàìêàõ Àêö³¿ Æàíà
Ìîííå. Ãðàíòàìè â ï³äòðèìêó ºâðî-
³íòåãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â áóäóòü íà-
ãîðîäæóâàòèñÿ àêàäåì³÷í³ íàâ÷àëü-
í³ çàêëàäè. Ó ðàìêàõ ïðîåêòó çàî-
õî÷óâàòèìóòü ïåäàãîã³â òà ìîëîäèõ
ó÷åíèõ, ó òîìó ÷èñë³ é ç óí³âåðñè-
òåò³â Óêðà¿íè.

Àêö³ÿ Æàíà Ìîííå íàäàº ô³íàí-
ñîâó ï³äòðèìêó:

— ïðåäñòàâíèêàì êàôåäð ôîíäó
Æàíà Ìîííå "ad personam" (îñîáàì,
ÿê³ çàéìàþòüñÿ âèâ÷åííÿì ïðîöåñ³â
ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿);

— ìîäóëüíèì êóðñàì (êóðñàì ç
ïèòàíü ºâðî³íòåãðàö³¿ îáñÿãîì ì³í³-
ìóì 30 íàâ÷àëüíèõ ãîäèí);

— ºâðîïåéñüêèì öåíòðàì ìàé-
ñòåðíîñò³ Æàíà Ìîííå (áàãàòîäèñ-
öèïë³íàðíèì ñòðóêòóðàì, ùî ïîºä-
íóþòü íàóêîâ³, ãóìàí³òàðí³ òà äî-
êóìåíòàëüí³ ðåñóðñè ç âèâ÷åííÿ ºâ-

ðî³íòåãðàö³¿ òà íàóêîâ³ äîñë³äæåí-
íÿ â ðàìêàõ îäíîãî àáî ê³ëüêîõ óí³-
âåðñèòåò³â);

— ì³æíàö³îíàëüíèì äîñë³äíèöü-
êèì ãðóïàì (ñï³ëüíèì íàóêîâèì
ïðîåêòàì, äå áåðóòü ó÷àñòü ÿê ì³í³-
ìóì òðè ïðåäñòàâíèêè êàôåäð Æà-
íà Ìîííå, öåíòðè ìàéñòåðíîñò³ òà/
àáî íàö³îíàëüí³ àñîö³àö³¿ ç ÿê ì³-
í³ìóì òðüîõ êðà¿í);

— ºâðîïåéñüêèì ñï³âòîâàðèñò-
âàì àáî íàóêîâèì àñîö³àö³ÿì ªÑ
(íàö³îíàëüíèì àñîö³àö³ÿì ïðîôå-
ñîð³â ³ â÷åíèõ, ÿê³ ñïåö³àë³çóþòüñÿ
ç ïèòàíü ºâðî³íòåãðàö³¿);

— êîíôåðåíö³ÿì, ñåì³íàðàì,
ïóáë³êàö³ÿì íà òåìè ºâðîïåéñüêî¿
³íòåãðàö³¿;

— ìîëîäèì ó÷åíèì, ÿê³ áàæàþòü
çàéìàòèñÿ äîñë³äíèöüêîþ ðîáîòîþ
çà êîðäîíîì.

Îñòàíí³é òåðì³í ïîäàííÿ çàÿâ —
31 áåðåçíÿ 2005 ðîêó. Á³ëüø äîêëàä-
íà ³íôîðìàö³ÿ âèêëàäåíà íà ñàéò³:

http://europa.eu.int/comm/education/
programmes/ajm/calls/index_en.html

ГРАНТИ ВІД ЖАНА МОННЕ

П
роект, який має стати прикладом
партнерства недержавних та дер

жавних установ, передбачає на

ступні складові:

—  надання юридичних консультацій
Верховній Раді щодо поліпшення право

вої бази з питань, що відносяться до
компетенції проекту;

— здійснення інформаційної  кампа

нії для кінцевих споживачів, дистриб'ю

торів та  органів влади, мета якої —
роз'яснення шкідливих наслідків для
економіки, навколишнього середовища
та здоров'я громадян від вживання під

робних засобів захисту рослин.

Проект  виконуватиметься разом з
Міністерством аграрної політики, агрохі

мічним комітетом Європейської бізнесо

вої асоціації, який  представляє в Україні

європейських  виробників   засобів захи

сту рослин та іншими зацікавленими ус

тановами.  Інформаційна кампанія буде
організована членом консорціуму —
компанією GFA. 

Ринок виробництва сучасної агрохі

мічної продукції  має великі перспективи
в Україні. Якість продукції,  та екологічні
наслідки її використання є вирішальними
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З
а той же період істотно
збільшилася загальна кіль

кість студентів міжнародної
мережі Erasmus — на 9,4% .

Такий само показник і для викла

дацького складу, за даними На

ціональних агенцій Socrates

Erasmus. Більшість із 30 країн, які
беруть участь у проекті, відзнача

ють зростання мобільності та
інтенсивності обміну студента

ми й викладачами. Іспанія зали

шається найбільш популярною
країною для студентів, а Німеччина
— для викладачів.

"У минулому році більш як 150
тисяч європейських громадян
скористалося програмою
обміну Erasmus, а це безу

мовна ознака успіху, —
говорить Ян Фігель, спеціальний
уповноважений у справах освіти,
навчання, культури й мультилінгві

зму. — Найближчим часом заохо

чення до навчального обміну зали

шиться пріоритетом у діяльності
нашої комісії. Ми очікуємо, що до
2011 року кількість студентів між

народної мережі Erasmus зросте до
3 мільйонів, тобто щорічно збіль

шуватиметься на 300 тисяч осіб".

1. Студентський обмін
у мережі Erasmus
Erasmus надає молодим людям

(студентам, починаючи з другого ро

ку навчання, а також аспірантам та
докторантам) можливість навчання
на період 3—12 місяців в універси

теті або вузі іншої країни
учасниці
угоди зі студентського обміну.

У 2003/2004 навчальному році
кількість студентів у мережі Eras


mus продовжувала зростати
як у 15 країнах Євросоюзу

(плюс Ісландія,
Ліхтенштейн та
Норвегія), так і в
країнах
кандида

тах — Болгарії та
Румунії. Туреччи


на стане повноправним чле

ном мережі Socrates у 2004/2005.
Усього в 2003/2004 навчальному
році число студентів у мережі
Erasmus становило 135 586 чо

ловік, що на 9,4% більше, ніж у по

передньому році.

Кількість студентів із 18 євро

пейських країн зросло з 8.4% до
15.6 %. Іспанія прийняла 22 тисячі
студентів, Франція — 19 тисяч, Ні

меччина — 16 тисяч. Саме ці краї

ни найчастіше вибирають студенти
для навчання за обміном. Саме Іс

панія, Франція та Німеччина поси

лають найбільшу кількість студен

тів в інші європейські країни — 20
тисяч щорічно. Найбільшою попу

лярністю серед країн, які нещодав

но приєдналися до ЄС, користуєть

ся Литва (в минулому навчальному
році країна прийняла на 56% біль

ше студентів). Загальний показник
студентського обміну з країнами

кандидатами виріс на 25%.

2. Обмін викладачами
в мережі Erasmus
Erasmus також проводить ко


роткі підготовчі курси для викла

дачів і тим самим сприяє адаптації
нових кадрів в університетах інших
європейських країн. У 2003/2004
навчальному році число викладачів
мережі Erasmus склало 18 476, що
на 9.3% вище показників поперед

нього року.

Показники обміну викладачами
зросли на 8.1% для країн
членів
ЄС і на 13,1% для країн
кандидатів.
Особливий прогрес спостерігався в
Латвії, Болгарії, Литві та Португалії.
Викладачі, які представляють сфе

ри освіти/навчання та математи

ки/інформатики, частіше за інших
брали участь у програмі обміну.
Найбільша кількість викладачів
виїхала по обміну з Мальти та
Фінляндії. Найпопулярнішою прий

маючою країною стала Німеччина,
у 2003/2004 вона прийняла 2400
викладачів. Слідом за нею йдуть
Франція (2200) та Італія (1900).

Зараз провадиться конкурс в
рамках програми Erasmus Mundus,
в якому можуть приймати участь
українські університети та інші за

явники. Строк подачі заяв до 31
травня. Більш докладно див. на
сайтах: 

http://europa.eu.int/comm/educa�
tion/programmes/mundus/call06_en.html 

http://europa.eu.int/comm/educa�
tion/index_en.html 

http://europa.eu.int/comm/educa�
tion/programmes/socrates/erasmus/eras
mus_en.html

Програма обміну Erasmus,
названа на честь Еразма Роттердамського,

продовжує успішно розвиватися. За 2003/2004
навчальний рік у цілому обмін студентами
і викладачами зріс майже на 10%.

ЩЕ ОДИН УСПІШНИЙ РІК ДЛЯ 
ПРОГРАМИ Erasmus
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О
сновною метою проекту, на
який Європейська Комісія ви�
ділила 2 600 000 євро, було
допомогти у розвитку бух


галтерського обліку у відповідності
до стандартів МСФЗ у сфері при

ватного підприємництва і надання
Україні допомоги у розвитку бух

галтерської професії. Цю мету бу

ло розбито на три основні компо

ненти: 

Поширення знань та навичок
МСФЗ, отриманих в ході навчаль�
них семінарів, розповсюдження
навчальних матеріалів, Посібника з
МСФЗ, повного компендіуму звітів,
проведення навчальних турів та
створення Центру бухгалтерських
ресурсів в якості інформаційного і
навчального центру. 

Реформа бухгалтерського обліку
та оподаткування; надання допомо�
ги бенефіціару проекту – Міністер�
ству фінансів у проведенні рефор�
ми бухгалтерського обліку. 

Розвиток професійних організа�
цій бухгалтерів; надання допомоги
всім основним українським про�
фесійним організаціям бухгалтерів
для забезпечення їх подальшого
розвитку і міжнародного визнання. 

Не виклакає сумніву той факт,
що Україна отримає статус країни з
ринковою економікою та визнання

Світової організації торгівлі, і від
бухгалтерів буде значною мірою
залежати, щоб достовірна і прозо

ра фінансова звітність стала нор

мою для українських підприємств.
За останні два роки цей проект
зробив значний вклад у вирішення
цього питання. 

Поширення знань і навиків МСЗ.
В ході проекту була відібрана і нав

чена група з 16 викладачів; ці ви

кладачі загалом провели 52 навча


льні семінари в 13 містах України,
які відвідали 725 бухгалтерів, 223
менеджери нефінансової спеціалі

зації та 664 студенти університетів. 

Крім виготовлення учбових ма

теріалів для цих семінарів, підряд

ники також склали докладний ком

бінований Посібник з МСФЗ та Уп

равлінського Обліку, а також Ком

пендіум, який містить порівняння
фінансової звітності складеної
згідно з діючою в Україні системою
обліку та МСФЗ. Поширено понад
2000 примірників Посібника та СD

R з цією інформацією, і тепер, для
задоволення попиту, друкуються
ще 2000 примірників. 

Для подальшого покращання

розуміння МСФЗ та пов’язаних пи

тань було організовано чотири на

вчальні тури до Лондона для груп
менеджерів нефінансової спеціалі

зації, бухгалтерів та представників
Міністерства фінансів. Ці тури пе

редбачали відвідання, зокрема, та

ких відомих закладів як Лондонська
фондова біржа, корпорація Ллойд
(страхова столиця світу), Inland
Revenue (податковий орган Вели

кобританії), Дім Компаній (в якому
зареєстровані усі компанії Велико

британії), а також КМСБО (Комітет з
Міжнародних стандартів бухгал

терського обліку).

Реформа бухгалтерського обліку
і оподаткування: Допомога основ

ному бенефіциару проекту – Мініс

терству фінансів України включала:

надання детального аналізу і
порівняння Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку України
П(с)БО та МСФЗ; 

рекомендації щодо внесення
змін до законодавства з питань
бухгалтерського обліку для підви

щення його узгодженості з МСФЗ; 

рекомендації щодо проекту но

вих П(с)БО та порівняльний аналіз

ТРЕНІНГ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

У середині лютого в Києві
пройшов 39денний „Тренінг
з бухгалтерського обліку”
за нормами Міжнародних
стандартів фінансового
звітування (МСФЗ), у якому
взяли участь більш ніж
260 делегатів та визнаних
українських та зарубіжних
доповідачів. Тренінг став
завершенням успішного
дворічного проекту, що
розпочався у січні 2003 року.

основних відмінностей між звітніс

тю згідно з вимогами П(с)БО та по

датковою звітністю, а також 

рекомендації стосовно можли

вих змін для забезпечення більшої
узгодженості між законодавством
з питань бухгалтерського обліку та
податковим законодавством. 

Ці рекомендації обговорюва

лись Радою з питань методів бух

галтерського обліку і сприяли при

йняттю Міністерством рішень що

до бухгалтерських реформ. 

Професійні організації бухгал�
терів: Протягом двох років ре

алізації проекту регулярно прово

дились зустрічі з усіма основними
українськими професійними ор

ганізаціями; у Києві проходили пе

реговори за круглим столом з
представником однієї з міжнарод

них організацій бухгалтерів, а та

кож декілька семінарів і конфе

ренцій, на яких виступали члени
групи проекту. Усі ці заходи прово

дились з метою сприяння розвитку
сильної і незалежної професії бух

галтера в Україні. 

http://www.delukr.cec.eu.int
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Фестиваль молодої Європи

Цього року Берлінський міжна

родний кінофестиваль відсвятку

вав 55
у річницю — рівно полови

ну строку існування кінематогра

фа. Це аж ніяк не старість. Саме
навпаки: Берліналє в останні роки
стрімко омолоджується. Та й сама
атмосфера останніх Берліналє
пронизана неймовірною легкістю й
святковістю. 

"Мова йтиме про футбол, секс і
політику" — так охарактеризував
теми нинішнього фестивалю його
шеф Дітер Косслік. За "Золотого
ведмедя" змагався 21 фільм. Усьо

го ж на фестивалі, включаючи рет

роспективу, світові прем'єри, ма

лометражні й дебютні фільми, бу

ли показані 343 стрічки з 52 країн.
"І розуму, і серцю", — жартівливо
прокоментував цю статистику
Косслік. Як девіз фестивалю його
керівник запропонував слово "си

нергія". І проілюстрував свою дум

ку конкретним прикладом: п'ять
режисерів, що приймали в минуло

му участь у Кампусі талантів, цього

року були допущені зі своїми
фільмами в престижну програму
Форуму нового кіно. А на самому
Кампусі талантів — винаході, що
декларував два роки тому молодий
дух Берліналє, — для починаючих
кінематографістів провели  майст

ри
класи Кен Адам, Данте Фер

ретті, Вім Вендерс, Кристофер
Дойль. Крім того, тут провела свій
семінар "Режисуючи секс" (Косслік
настійно радив його не пропусти

ти) скандальна француженка Кат

рін Брейя. 

У журі цього року, очолювано

му німцем з Голівуду Роландом
Емеріхом, входили литовська,
німецька й китайська акторки Інге

борга Дапкунайте, Франка Потенте
й Бай Лин, італійський дизайнер
високої моди Ніно Черруті, нідер

ландський продюсер Воутер Ба

рендрехт і київський письменник
Андрій Курків. Важко сказати, чи
вплинула "жовтогаряча революція"
на те, що наш співвітчизник одер


жав настільки почесне запрошен

ня, але пробудження інтересу до
нашої країни значне. Слово "Ук

раїна" звучало на прес
конферен

ціях багато разів. Окремо повідо

млялося про показ фільму Олек

сандра Шапіро "Путівник" у про

грамі форуму. Ця картина андегра

ундного київського режисера скла

дається з 11 новел, що показують
незвичний Київ у самих різних йо

го обличчях. 

Як данину молодості можна
відзначити й політичну загостре


ність конкурсної програми ниніш

нього Берліналє. Він відкрився
фільмом "Man to Man" Режі Варньє,
що був присвячений расовим про

блемам. Як пишуть берлінські га

зети, картина могла б стати серй

озним актом протесту проти расиз

му, що відроджується, і закликом
до людяності, але її згубила непе

реконливість художніх рішень.
"Єдина причина, що спонукала ди

ректора Коссліка відібрати цей
фільм для відкриття Берліналє, —
це наявність у ньому необхідних
для врочистої церемонії зірок —
самців і самок", — іронізував "Ді
Вельт". 

Японо�російське "Сонце"

Явних фаворитів на фестивалі
не було. Насправді, це вічна історія
на Берлінському кінофестивалі:
ніхто з кінокритиків наперед не мо

же вгадати, хто переможе. Напри

клад, багато хто з них були впев

нені в тім, що "Сонце" Сакурова
обов'язково візьме перший приз.
Але в результаті — нічого. Ця кар

тина стала третім фільмом у тетра

логії російського режисера, що
розповідає про великих історичних
особистостей минулого сторіччя.
"Сонце" — стрічка про імператора
Хірохіто, що ухвалив рішення щодо
капітуляції Японії й тим урятував
Країну Висхідного Сонця від повно

го руйнування.

Картина неймовірно уважна до
подробиць. У ній кожен рух — ри

туал. Ритуал подачі сніданку імпе

раторові. Ритуал включення радіо.

БЕРЛІНСЬКИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ
РОЗДАВ «Ведмедів»

Берліналє, що завершилося
20 лютого, перевершило всі
свої рекорди минулих років.
На ньому відбулося близько
1100 кіносеансів, було
показано три з половиною
сотні фільмів. Було поширено
400 тисяч квитків, з них
майже половина — через
мережу вільного продажу.
У Берлін злетілося 17 тисяч
журналістів з 120 країн.  
Фахівці вважають, що успіх
Берліналє пов'язаний з
підвищенням статусу
європейського кіноринку, на
якому обсяги продажів виросли
за останній рік на 30%. 

К
ад
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м
ен

»

Кадр із фільму «Кармен»
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Ритуал застібання ґудзиків. Ґуд

зиків багато, петлі тугі, піт на чолі.

Імператор — нащадок богині
Сонця й, як уважається, бог у плоті.
Для нього й пересування в палаці
— ритуал. 

А надворі війна, над Японією
шуліками кружляють американці.
У фонограмі — подих монстра. Гул
на низах, майже не чутних вухом,
але вони сприймаються на рівні
підсвідомості. І блукання в лабі

ринтах бункера.

Психологічна конструкція філь

му, при всій детальності показано

го побуту, не має нічого спільного
з побутом.

Американці, супротивники Япо

нії, показані як монстри, бестії. В
епізоді фотографування імператора
вони з'являються гучною юрбою. У
сильній сцені імператорського кош

мару вони й взагалі — хвостатий
диявол, що літає в породженій їм
геєні вогненій й розтрощує все в
руїни й у смерть. Ця сцена — ше

девр фільму. Тут Сокуров уперше
використовує образність і технології
комп`ютерних фантастичних філь

мів жахів, але піднімає все це до
рівня фантасмагорій Босху. Тут під

свідоме імператора, захопленого
гідробіологією, зливається з мото

рошною реальністю ядерного пек

ла: до землі безшумними примара

ми летять бомби
риби. Літаки, що їх
випускають, гнучкі, як дракони. Але
при цьому є потужна, багатошарова
образність, і хвилинна ця сцена вра

жає більше, ніж усі три серії "Воло

даря Кілець" разом.

Це в кіно, мабуть, перший випа

док, коли новомодна стилістика
великобюджетного блокбастеру,
адресована поколінню пепсі, рап

том повноправно ввійшла до скла

ду великого кіно. У цій стрічці 
—
безсумнівні традиції російської
літератури, її унікальна здатність
прозрівати безодні людського ду

ху. Російська картина отримала ви

соку оцінку критиків, але, на жаль,
не увійшла до числа призерів.

Переможці

Чи можна виконувати арії з
"Кармен" мовою африканського
племені соса? Режисер з ПАР Мар

ко Дорнфорд
Мей вважає, що
можна, так ще як! Перед його ек

ранізацією опери Бізе не встояла

навіть висока комісія Берліналє,
що присудила фільму "U
Carmen
eKhayelitsha" головний приз фести

валю — "Золотого ведмедя". 

Режисер переносить романтич

ну історію Кармен і Дона Хосе із
Севільї 19 століття в одне із сучас

них південноафриканських селищ. 

Кармен (у виконанні Полін
Мейлфейн) показана тут як сильна
й розкута жінка, що не відмовляєть

ся від права на власну волю навіть
перед обличчям смерті. Це образ,
що ламає кліше про "фатальну ци

ганку" епохи Бізе. Провідні ролі у
фільмі виконують артисти теат

ральної групи "Dimpho Di Kopane". 

"Срібного ведмедя" отримав ки

тайський фільм "Павлин" — дебют

на робота режисера Гу
Шанвея.
Павлин — китайський символ ща

стя. У картині показане життя ря

дової сім`ї, що живе за своїми інте


ресами після завершення епохи
грандіозних проектів культурної
революції. Два інваліди знаходять
один одного, та виявляються в
житті більше везучими, ніж їхні
здорові родичі. 

Приз за кращу режисерську ро

боту дістався Марку Ротемунду
(Німеччина) за "Останні дні Софі
Шолль" — трагічну історію групи
антигітлерівського опору "Біла тро

янда". Виконавиця головної ролі в
цій драмі, Юлія Енч, удостоїлася
також вищої нагороди фестивалю
за кращу жіночу роль. 

Кращим виконавцем чоловічої
ролі був названий молодий актор
Лу Тейлор Пуччі, що зіграв в аме

риканському фільмі "Thumbsucker"
(режисер Майк Міллз): 17
літній
тінейджер, що дотепер "смокче па

лець", потроху починає присмокту

ватися до наркотиків... 

Нагорода за кращу кіноестетику
дісталася китайцю Цань Міньляню
("Tian Bian Yi Duo Yun", КНР
Тай

вань
Франція), а за кращу музику
— французу Олександру Деспальту
("Удар, що був програний моїм сер


ДіАЛОГ 
МіЖ НАРОДАМИ
і КУЛЬТУРАМИ

Â ê³íö³ ëþòîãî ïîíàä 900 ïðåäñòàâíèê³â
êóëüòóðíèõ, ³íòåëåêòóàëüíèõ, àêà-

äåì³÷íèõ ³ ïîë³òè÷íèõ ê³ë ªâðîïè ïðèéíÿëè
ó÷àñòü ó êîíôåðåíö³¿ "Ä³àëîã ì³æ íàðîäàìè
³ êóëüòóðàìè: ìèòö³ òà ä³ÿ÷³ êóëüòóðè", ÿêà
áóëà îðãàí³çîâàíà â Áðþññåë³. Ãîëîâíà ³äåÿ
ö³º¿ àêö³¿ — ðîçâèòîê ä³àëîãó ì³æ ëþäüìè
ìèñòåöòâà é òèìè, õòî çàéìàºòüñÿ êóëüòó-
ðîþ, à òàêîæ äåáàòè ç ãðîìàäñüê³ñòþ. 

Â³äêðèâ êîíôåðåíö³þ Êîì³ñàð ªÑ ç ïè-
òàíü îñâ³òè, òðåéí³íãó, êóëüòóðè òà áàãàòî-
ìîâíîñò³ Æàí Ô³ãåëü. Ó÷àñíèêè âèñëîâëþ-
âàëè ñâî¿ ³äå¿ òà áà÷åííÿ ðîçâèòêó êóëüòóð-
íîãî ïðîñòîðó â ªâðîï³. Ïðè öüîìó âðàõî-
âóâàëîñÿ, ùî íà 2008 ð³ê ïëàíóºòüñÿ ïðî-
âåäåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ðîêó ä³àëîãó ì³æ
êóëüòóðàìè.

Êîíôåðåíö³ÿ áóëà çâåðíåíà äî ãðîìà-
äÿí, ÿê³ ðîçóì³þòü, ùî êóëüòóðà º íàéâàæ-
ëèâ³øèì ³íñòðóìåíòîì êîìóí³êàö³¿ â
ñóñï³ëüñòâ³. Òîìó ³ñòîòíîþ ÷àñòèíîþ ïðî-
ãðàìè áóëè çàõîïëþþ÷³ âèñòóïè ìèòö³â.

цем"). Золото за краще короткоме

тражне кіно дісталося шотландцю
Пітеру Меккі Бернсу ("Молоко"). 

Спеціальною подією "Берліна

лє" став самий касовий російський
фільм "Нічна варта" Тімура Бек

мамбетова. 

На берлінському кінофестивалі
також відбувся показ одного із кра

щих фільмів всіх часів і народів —
"Броненосець "Потьомкін" Сергія Ей

зенштейна. Була продемонстрована
відреставрована копія стрічки в су

проводі оркестру студії Бабельсберг
із вступним словом Троцького.

Крім того, відбувся цілий букет
світових прем'єр фільмів — від
"...Sometimes in April" (2004), США,
режисера Рауля Піка (про грома

дянську війну в Руанді) до "Mots
bleus, Les" (2005), Франція, що був
знятий Аленом Корно. 

Ірина Карпінос



Ì Î Ç À ¯ Ê À

ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ. №2, ЛЮТИЙ, 200526

Ç îëîòó ìåäàëü ªâðîêîì³ñ³¿ "Ïðèç
Íàòàë³-2004" îòðèìàâ ÷èë³éñü-

êèé æóðíàë³ñò Õóàí Ôëåò÷åð çà éî-
ãî ñòàòòþ "Êðîâ ïîåòà", ïðèñâÿ÷åíó
çàãèáåë³ 1973 ðîêó ÷èë³éñüêîãî
ñï³âàêà Â³êòîðà Õàðà. Öÿ íàãîðîäà
âïðîâàäæåíà â ïàì'ÿòü êîëèøíüîãî
êîì³ñàðà ªÑ ç ïèòàíü ðîçâèòêó ³
â³äîìîãî çàõèñíèêà ïðàâ ëþäèíè
Ëîðåíöî Íàòàë³. Âîíà  ùîð³÷íî
ïðèñóäæóºòüñÿ Ãåíåðàëüíèì äèðåê-
òîðàòîì ªâðîêîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ðîç-
âèòêó òèì æóðíàë³ñòàì, ÿê³ ïðîïà-

ãóþòü äåìîêðàò³þ òà ïðàâà ëþäèíè
ó êðà¿íàõ ñâ³òó, ùî ðîçâèâàºòüñÿ. 

Êð³ì âîëîäàðÿ Çîëîòî¿ ìåäàë³,
ùå ÷îòèðè àâòîðè íàéêðàùèõ ïðè-
ñëàíèõ íà êîíêóðñ ìàòåð³àë³â îòðè-
ìàëè ïî 10 000 ºâðî. "Ïðèç Ëîðåí-
öî Íàòàë³ ³ëþñòðóº íàøå ïåðåêî-
íàííÿ â òîìó, ùî ÿê³ñíà æóðíàë³ñ-
òèêà ïðîäîâæóº áóòè íà ñòîðîæ³
äåìîêðàò³¿ ³ ïðàâ ëþäèíè", — çàÿ-
âèâ êîì³ñàð ªÑ ç ïèòàíü ðîçâèòêó ³
ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè Ëó¿ Ì³øåëü.

http://www.prixnatali.com/index.php 

ПРИЗ НАТАЛі ОТРИМАВ
чИЛіЙСЬКИЙ ЖУРНАЛіСТ

Ï îíàä 74,5 òèñÿ÷ ôàëüøèâèõ
ºâðîìîíåò áóëî âèëó÷åíî ç

îá³ãó ìèíóëîãî ðîêó, òîä³ ÿê 2003-
ãî — ïîíàä 26 òèñÿ÷. Òàê³ äàí³ îï-
ðèëþäíèâ ªâðîïåéñüêèé îô³ñ ç áî-
ðîòüáè ç øàõðàéñòâîì òà çëîâæè-
âàííÿìè (OLAF). 

Íàéïîïóëÿðí³øèìè ó øàõðà¿â
áóëè 2-ºâðîâ³ ìîíåòè (ïîíàä 64,5

òèñÿ÷), à íàé÷àñò³øå ï³äðîáëÿþòü ò³,
ùî ìàþòü  "í³ìåöüêó" íàö³îíàëüíó ñòîðîíó. Âò³ì,

ïîêè ùî ñèòóàö³ÿ ç ï³äðîáêàìè òðèâîãè íå âèêëèêàº. Ïî-ïåðøå,
ð³âåíü ôàëüñèô³êàö³¿ çíà÷íî ìåíøèé â³ä òîãî, ùî ìàâ ì³ñöå ùîäî
íàö³îíàëüíèõ âàëþò êðà¿í ºâðîçîíè äî çàïðîâàäæåííÿ ºâðî. Ïî-äðóãå, â
îá³ãó íèí³ ïåðåáóâàº 55 ì³ëüÿðä³â ºâðîìîíåò, îòîæ ÷èñëî ï³äðîáîê âèãëÿ-
äàº ñïðàâä³ ì³çåðíèì. Ùîäî ôàëüøèâèõ ºâðîáàíêíîò, òî òàêèõ òîð³ê âè-
ëó÷èëè 594 000: ïîð³âíÿíî ç 2003-ì öèôðà çðîñëà íà 8%.

http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/pages_euro/index_en.htlm

ОБЕРЕЖНО:
ПіДРОБКА!

Ó Ãëàçãî â³äáóâñÿ áëàãîä³éíèé
êîíöåðò ç³ðîê øîòëàíäñüêî¿

ìóçèêè, ùî áóâ îðãàí³çîâàíèé ó
äîïîìîãó æåðòâàì ³ ïîòåðï³ëèì â³ä
öóíàì³ â Ï³âäåíí³é ³ Ï³âäåííî-
Ñõ³äí³é Àç³¿. 

Ó êîíöåðò³ âçÿëè ó÷àñòü ïîï-ãðó-
ïà Texas, ç³ðêè ïîïà Travis ³ Idlewild,
êâàðòåò Mogwai, à òàêîæ ôàâîðèòè
íåäàâíüî¿ ïðåì³¿ Brit Awards Franz
Ferdinand, ùî áóëè íàçâàí³ êðàùîþ
ãðóïîþ êîðîë³âñòâà çà ï³äñóìêàìè
2004 ðîêó. Øîó â³äâ³äàëè á³ëüø í³æ
10 òèñÿ÷ ÷îëîâ³ê. Îðãàí³çàòîðè ïëà-
íóþòü âèðó÷èòè áëèçüêî 250 òèñÿ÷
ôóíò³â ñòåðë³íã³â ³ç ö³º¿ àêö³¿. 

Ó Áð³ñòîë³ òàêîæ â³äáóâñÿ ùå
îäèí áëàãîä³éíèé êîíöåðò ó äîïî-
ìîãó ïîòåðï³ëèì â³ä öóíàì³. Ïðî-
ãðàìà áóÿëà ñþðïðèçàìè. Ïî-ïåð-

øå, ³ç ñîëüíèì êîíöåðòîì âèñòóïèâ
êîëèøí³é âîêàë³ñò Led Zeppelin Ðî-
áåðò Ïëàíò. Ïî-äðóãå, âïåðøå íà
îäí³é ñöåí³ ç³éøëèñÿ äâ³ ëåãåíäè
òðèï-õîïà Massive Attack ³ Portis-
head, ïðè÷îìó îñòàíí³ äî öüîãî ìî-
ìåíòó íå ç'ÿâëÿëèñÿ íà ïóáë³ö³ ñ³ì
ðîê³â. Íà íàéáëèæ÷èé ÷àñ çàïëàíî-
âàíèé ùå îäèí êîíöåðò ó Bristol
Carling Academy ó ò³ì æå ñêëàä³. 

Íàãàäàºìî, ùî öå íå ïåðø³ ïî-
ä³áí³ êîíöåðòè ó Âåëèêîáðèòàí³¿, íà
ÿêèõ çáèðàþòü êîøòè äëÿ äîïîìîãè
æåðòâàì öóíàì³. 22 ñ³÷íÿ â Êàðäèô³
íà ñòàä³îí³ Millennium óæå ïðîé-
øîâ òàêèé áëàãîä³éíèé ìóçè÷íèé
ìàðàôîí, ó ðàìêàõ ÿêîãî âèñòóïèëè
Keane, Snow Patrol, Stereophonics,
The Manic Street Preachers ³ ëåãåí-
äàðíèé Åð³ê Êëåïòîí.

БЛАГОДіЙНі КОНЦЕРТИ
БРИТАНСЬКИХ МУЗИКАНТіВ 

М
ісія ЄC незабаром відвідає райо

ни, що постраждали від цунамі, й
обговорить із урядами Шрі Ланки

та Індонезії, як найкращим чином вико

ристати підтримку Євросоюзу для від

новлення зруйнованого господарства.
Очікується, що Європейська Комісія
підготує всебічну програму із запобіган

ня цунамі. Протягом наступних двох ро

ків на цю програму буде виділено 350
млн. євро. Про це Всесвітній банк домо

вився з урядами постраждалих країн.
Програма призначена для підтримки на

ціональних планів реконструкції. Очікує

ться, що комісар Беніта Ферреро
Вальд

нер під час візиту в країни південно

східної Азії в березні місяці окреслить
головні пункти програми допомоги.

Додатково до запланованої фінансо

вої допомоги Єврокомісія вже розробила
широкий спектр інноваційних та практич

них ініціатив для підтримки постражда

лих країн. ЄК вже надала допомогу рибо

охоронному й аквакультурному сектору в
районах, що постраждали від цунамі.
Фахівці ЄС також внесли свої пропозиції
в Рибоохоронний Фонд і в організацію
FІFG, яка займається фінансуванням риб

ної галузі, з метою усунення можливих
перешкод для додаткового фінансування
та ймовірного переміщення рибальських
суден із країн Європейського Співтовари

ства в постраждалі райони. Ці дії допомо

жуть відновленню зруйнованого аква

культурного сектору, що виявився дру

гим після туризму сектором економіки,
який зазнав значних втрат від стихії.

Єврокомісія також прискорить вве

дення торгівельних пільг для потерпілих
від стихії країн, в першу чергу — країн,
що розвиваються. З першого квітня 2005
року набере сили Узагальнена система
пільг (GSP). Нові узагальнені торгівельні
пільги вводяться насамперед для Маль

дівських островів, Шрі Ланки, Таїланду та
Індонезії. Послаблення тарифів стосу

ється цін на одяг та рибні продукти. Не

забаром політика пільгового ціноутво

рення пошириться на всі країни, що по

страждали внаслідок цунамі.

http://europa.eu.int/comm/world/tsuna�
mi/index.htm

ДОПОМОГА
ЄВРОКОМІСІЇ
У ПОДОЛАННІ
НАСЛІДКІВ
ЦУНАМІ
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Редакція «Євробюлетеня» 
починає серію публікацій про 
видатних митців Європи: 
архітекторів, скульпторів, 
майстрів пензля. 

Сьогодні у нашій віртуальній вітальні
на 4–й сторінці обкладинки — 
видатний іспанський архітектор 
Антоніо Гауді (25.06.1852 —12.07.1926). 
Його споруди неперевершені
за гармонією та оригінальністю. 
Та навіть серед них вирізняється 
Собор Святого Сімейства, 
Саграда Фаміліа, що сягає 170 метрів.
Найбільш вражаючим є фасад
з чотирьох башт, оздоблених кам’яним
орнаментом, скульптурами Христа,
Святого Сімейства та інших персонажів
Біблії. Піднесений у височінь храм
справляє незабутнє враження.
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Парк Гуель

Дім Батло, "Спина дракону"

Саграда Фаміліа


